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Leeswijzer 
Dit document is het eindverslag van de werkzaamheden en resultaten van het onderzoek 
“Onderzoek omschrijving Platteland”. 
De belangrijkste resultaten van de twee deelopdrachten worden gerapporteerd in het 
hoofddocument. In de bijlagen vindt u diverse analysekaarten, een toelichting bij de gehanteerde 
methodiek voor het opstellen van de analysekaarten en concrete cases waarbij de methodiek werd 
toegepast.  
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BELEIDSSAMENVATTING 
 
Het Vlaamse platteland  

Het platteland, het landelijk gebied, de open ruimte, het buitengebied …: er zijn tal van definities en 
criteria die gehanteerd worden om het Vlaamse platteland te vatten. Het platteland zal voor ieder 
een andere invulling krijgen naargelang het platteland wordt bekeken als een plaats om te wonen, te 
werken of te ontspannen. Het platteland is meer dan een louter geografische afbakening: het is een 
geheel van fysische, sociale, economische en culturele functies, die sterk met elkaar verweven zijn. 
Bovendien kan in een verstedelijkt Vlaanderen het platteland niet los van de stad beschouwd 
worden; de verwevenheid tussen platteland en stad is zowel geografisch, functioneel als cultureel 
zeer groot.  
Volgens internationale en Europese definities voor platteland zou Vlaanderen bijna geen 
plattelandsgebieden hebben. De internationaal gebruikte definities zijn allen ontwikkeld in functie 
van analyse en beleid binnen hun specifieke context. De Vlaamse context is historisch gezien 
dermate specifiek dat ze hier weinig bruikbaar zijn. Vlaanderen kampt bijvoorbeeld met een grote 
verstedelijkingsdruk op het platteland terwijl de ontvolking van het platteland internationaal een 
belangrijk aandachtspunt is. Tot op vandaag gebruikte Vlaanderen voor elk afzonderlijk 
plattelandsbeleidsinitiatief, onder andere voor het Vlaamse programma voor 
plattelandsontwikkeling (PDPO) in uitvoering van het Europese plattelandsbeleid, een op maat 
gemaakte plattelandsomschrijving op basis van bestaande data of eerder gemaakte afbakeningen.  
Het mag duidelijk zijn dat afhankelijk van de invalshoek of de beleidscontext men tot een andere 
omschrijving van het platteland komt. Deze vergelijkende studie toont aan dat, naargelang de 
gebruikte criteria, het percentage van Vlaanderen dat tot het platteland behoort varieert van maar 
liefst 9 tot 93%.  
Bij het uitzetten van de contouren van het huidige plattelandsbeleid, de beleidsomkadering, de 
plattelandsinitiatieven op het terrein en de uitwerking van het plattelandsfonds, wordt telkens 
opnieuw aangebotst tegen de onduidelijke grenzen van het platteland. Een heldere omschrijving van 
het Vlaamse platteland biedt ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van een beleidsvisie, het 
plattelandsfonds en het vervolg van PDPO na 2013. De VLM vroeg de Afdeling Mobiliteit en 
Ruimtelijke Planning (AMRP) van de Universiteit Gent een flexibele en toch vlot werkbare methode 
te ontwikkelen om met de omschrijving van het platteland in Vlaanderen om te gaan. Het resultaat is 
een gloednieuwe methodiek om het platteland dynamisch te omschrijven. Een methodiek die het 
mogelijk maakt om te visualiseren waar bepaalde plattelandsthema’s aan de orde zijn zodat het 
beleid hierop afgestemd kan worden. 
 
Methodiek 

Binnen het onderzoek werd de ontwikkelde methodiek toegepast op verschillende beleidsthema’s 
waar het huidige plattelandsbeleid op inzet: 

- behoud en/of versterken van de open ruimte 
- aanleg, onderhoud en beheer van lokale infrastructuren 
- minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen 
- behoud en/of versterking van de lokale economie 
- onderhoud en beheer van lokaal patrimonium 
- aanbieden van (minimale) diensten (onderwijs, cultuur, welzijn, ...) 

Per beleidsthema is een dynamische indicatorenset uitgewerkt. Deze indicatoren maken het mogelijk 
om ruimtelijk in beeld te brengen waar een beleidsthema in Vlaanderen zich manifesteert en/of waar 
een beleidsmatige interventie mogelijk of gewenst is. Binnen het onderzoek heeft men gewerkt met 
indicatoren die reeds voorhanden zijn.  
De indicatoren worden per thema geografisch gecombineerd in een kaart voor Vlaanderen. De 
kaarten kunnen opgemaakt worden op schaalniveau van de gemeenten, de deelgemeenten of de 
statistische sectoren. Het schaalniveau wordt gekozen in functie van het bijhorende beleidsthema 
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(en het schaalniveau van de beschikbare indicatoren). Bijvoorbeeld voor het beleidsthema ‘behoud 
en/of versterking van de open ruimte’ is het belangrijk om zo nauwkeurig mogelijk in beeld te 
brengen waar in Vlaanderen open ruimte aanwezig is en kan behouden of versterkt worden. De 
keuze voor de gemeente als schaalniveau, zou alle aanwezige open ruimtes in de rand van de meer 
verstedelijkte gebieden van Vlaanderen als het ware onzichtbaar maken. Vanuit deze redenering is 
het schaalniveau van de statistische sector aangewezen. Voor het thema ‘behoud en/of versterking 
van de lokale economie’ is het niveau van fusiegemeenten dan weer meer aangewezen, daar een 
economisch beleid eerder op die schaal (of zelfs nog hoger) gevoerd wordt. 
 
Toepassing van de methodiek  

De toepassing van de methodiek  zal geïllustreerd worden aan de hand van het beleidsthema ’aanleg, 
onderhoud en beheer van lokale infrastructuren’.  
Voor dit beleidsthema werden vijf indicatoren weerhouden: 
• Lokale wegen (m/inw) 
• Bermbeheer aan lokale wegen (m/inw) 
• Gemeentelijke waterlopen (m/inw) 
• Fietsknooppuntnetwerk (m/inw) 
• Kosten watersanering (€/inw) 
Deze indicatoren verwijzen naar de inspanningen die lokale overheden moeten leveren om hun 
infrastructuren aan te leggen en te onderhouden. Elke indicator is aangemaakt op het niveau van 
fusiegemeenten en is uitgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Grafisch is gekozen voor 
een weergave in grijswaarden waarbij de donkerste kleur steeds verwijst naar de groep van 
fusiegemeenten waarvoor het beleidsthema het meest relevant is. Het uitzetten van de indicator 
lokale wegen geeft het volgende resultaat.  

 

De andere vier indicatoren kunnen op eenzelfde wijze worden weergegeven. Finaal kunnen de 
diverse indicatorkaarten worden gecombineerd tot één synthesekaart per thema. 
Als we de vijf indicatoren voor het beleidsthema ’aanleg, onderhoud en beheer van lokale 
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infrastructuren’ combineren tot één kaart, krijgen we het volgende resultaat. De meest donkere 
vlekken op de kaart komen overeen met de groep van fusiegemeenten waar het beleidsthema 
‘aanleg, onderhoud en beheer van lokale infrastructuren’ het meest van toepassing is. 

 

De werkwijze om verschillende indicatorkaarten te combineren of op te tellen kan ook verfijnd 
worden in functie van het meer specifieke aspect dat men wil belichten. In functie van bv. financiële 
belasting voor de gemeenten kan een ‘weging’ van de verschillende indicatoren worden uitgewerkt 
op basis van een inschatting van de effectieve financiële belasting van lokale wegen, bermen, 
fietsknooppunten, ... De lasten gekoppeld aan lokale wegenis zijn bijvoorbeeld hoger dan de lasten 
die resulteren uit de aanwezigheid van fietsknooppunten.  
Daarnaast kan voor elk specifiek beleidsvraagstuk een unieke cluster van indicatoren worden 
uitgewerkt (met bijhorende synthesekaart), zowel binnen de zes thema’s als over de grenzen van de 
thema’s heen. De voor dit rapport aangemaakte combinatiekaarten vormen dan ook slechts een 
illustratie van de methodiek. 
 
Instrument voor het beleid 

De ontwikkelde methodiek is dynamisch opgevat. De indicatoren zijn individuele bouwstenen voor 
het tot op vandaag ontwikkelde, en in de toekomst nog verder te ontwikkelen plattelandsbeleid.  
Nieuwe beleidsthema’s zullen aanleiding geven om na te denken over nieuwe indicatoren of om 
nieuw samengestelde clusters van indicatoren te maken. Bijkomende indicatoren kunnen worden 
ontwikkeld of indicatoren die recent ontwikkeld zijn binnen de verschillende beleidsdomeinen 
kunnen worden geïntegreerd. Bv. het onderzoek ‘Begeleiding opstart plattelandsfonds vanuit  
bestuurskundige expertise ‘1 stelt een aantal indicatoren voor inzake bestuurskracht. De methodiek 
maakt het dus mogelijk om aan de hand van deze indicatoren te visualiseren welke gemeenten in 
Vlaanderen kampen met een lage bestuurskracht. 
 

                                                      
1
 Uitgevoerd door Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven, 2010 - 2011 
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De bedoeling van de ontwikkelde methodiek bestaat erin het plattelandsbeleid te ondersteunen, 
door het onder meer te richten naar waar in Vlaanderen dit beleid het meeste van toepassing is.  
Het hanteren van deze methodiek laat toe een kader te creëren voor de gebiedsgerichte inzet van 
verschillende instrumenten zoals het plattelandsfonds, het PDPO III, nieuwe oproepen tot 
plattelandsinitiatieven, landinrichting of ruilverkaveling. 
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1. KADERING VAN DE OPDRACHT
 

1.1. Offerte 

Deze opdracht beantwoordt het bestek “Onderzoek omschrijving Platteland” uitgeschreven
Vlaamse Landmaatschappij 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).
omschrijving van het Vlaamse platteland, als
beleidsvisie, het plattelandsfonds en
In de offerte zijn verschillende deelopdrachten opgenomen. Een eerste deel betreft
een analyse van de huidige afbakeningen en benaderingen van het platteland
ons omliggende landen of vergelijkbare regio’s.
Finaal wordt door de opdrachtgever een dynamische criteriaset
voor de verschillende beleidsdoelen van het plattelandsbeleid, waaronder het
projectinitiatieven op Vlaams niveau, het onders
de definitie van de begunstigden voor het op te richten
PDPO3. 
Om dit doel te bereiken is een samenwerking tussen alle overheden, de academische wereld
middenveld belangrijk. 
De opdracht moest in een periode van 6 maanden worden afgerond.
De opdracht werd aan AMRP gegund en 
 

Figuur 1. Tijdpad 

 
 

1.2. Beschrijving taken en tijdpad

In het bestek worden twee deelopdrachten en diverse sub
- Deelopdracht 1a: verzamelen van de verschillende definities, afbakeningen en de gebruikte 

criteria en de motivering hierachter die voor het Vlaamse platteland in gebruik zijn.
- Deelopdracht 1b: beknopte analyse van de operationalisering van het begrip platteland in de 

ons omliggende landen en eventueel regio’s die morfologisch met Vlaanderen vergelijkbaar 
zijn. 

- Deelopdracht 2a: bespreking van pro’s en contra’s van de verschillende definities, 
afbakeningen en criteria.
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KADERING VAN DE OPDRACHT 

Deze opdracht beantwoordt het bestek “Onderzoek omschrijving Platteland” uitgeschreven
maatschappij (bestek APL/DGP/2010/1, een dienstenopdracht met

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Het bestek betreft een vraag tot heldere 
omschrijving van het Vlaamse platteland, als bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van een 

ie, het plattelandsfonds en PDPO3.  
In de offerte zijn verschillende deelopdrachten opgenomen. Een eerste deel betreft
een analyse van de huidige afbakeningen en benaderingen van het platteland in Vlaanderen en in de 

vergelijkbare regio’s. 
Finaal wordt door de opdrachtgever een dynamische criteriaset verwacht, die k
voor de verschillende beleidsdoelen van het plattelandsbeleid, waaronder het
projectinitiatieven op Vlaams niveau, het ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten, 
de definitie van de begunstigden voor het op te richten plattelandsfonds en de

Om dit doel te bereiken is een samenwerking tussen alle overheden, de academische wereld

t in een periode van 6 maanden worden afgerond. 
De opdracht werd aan AMRP gegund en volgde het onderstaande tijdpad. 

Beschrijving taken en tijdpad 

eelopdrachten en diverse sub-deelopdrachten onderscheiden:
Deelopdracht 1a: verzamelen van de verschillende definities, afbakeningen en de gebruikte 
criteria en de motivering hierachter die voor het Vlaamse platteland in gebruik zijn.

opte analyse van de operationalisering van het begrip platteland in de 
ons omliggende landen en eventueel regio’s die morfologisch met Vlaanderen vergelijkbaar 

Deelopdracht 2a: bespreking van pro’s en contra’s van de verschillende definities, 
ingen en criteria. 

 

Deze opdracht beantwoordt het bestek “Onderzoek omschrijving Platteland” uitgeschreven door de 
een dienstenopdracht met een 

Het bestek betreft een vraag tot heldere 
bouwsteen voor de verdere ontwikkeling van een 

In de offerte zijn verschillende deelopdrachten opgenomen. Een eerste deel betreft het maken van 
in Vlaanderen en in de 

verwacht, die kan worden ingezet 
voor de verschillende beleidsdoelen van het plattelandsbeleid, waaronder het opzetten van 

gebiedsgerichte projecten, 
plattelandsfonds en de voorbereiding van 

Om dit doel te bereiken is een samenwerking tussen alle overheden, de academische wereld en het 

 

deelopdrachten onderscheiden: 
Deelopdracht 1a: verzamelen van de verschillende definities, afbakeningen en de gebruikte 
criteria en de motivering hierachter die voor het Vlaamse platteland in gebruik zijn. 

opte analyse van de operationalisering van het begrip platteland in de 
ons omliggende landen en eventueel regio’s die morfologisch met Vlaanderen vergelijkbaar 

Deelopdracht 2a: bespreking van pro’s en contra’s van de verschillende definities, 
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- Deelopdracht 2b: analyse en synthese van de verschillende varianten tot een dynamische 
criteriaset in functie van te onderscheiden beleidsdoelen. 

- Deelopdracht 2c: enkele specifieke vragen.  
 
Deelopdracht 1 (operationalisering van het begrip platteland) heeft  - conform de offerte - 2 
maanden in beslag genomen.  
In een tussentijds rapport was een rapportage van werkzaamheden en resultaten voorzien. Hierin 
werden de volgende elementen opgenomen: 

- een synthetiserende tabel waarin de verschillende operationaliseringen van het begrip 
platteland en de resulterende afbakeningen met elkaar vergeleken worden,  

- een GIS-kaart met daarop een compilatie van de onderzochte afbakeningen van het 
platteland in Vlaanderen.  

Na de presentatie van de tussentijdse resultaten werd het tussentijdse rapport van deze 
deelopdracht aan de stuurgroep voorgesteld. 
 
In deelopdracht 2 werden drie onderdelen voorzien. 
Deelopdracht 2a (waardering en bruikbaarheid van de diverse begripsbepalingen van platteland 
binnen de huidige Vlaamse beleidsmatige context) onderzoekt hoe de resultaten van deelopdracht 1 
(verzamelde definities, afbakeningen en gehanteerde criteria) bruikbaar kunnen zijn voor een Vlaams 
plattelandsbeleidsplan. Zoals aangegeven in het tijdpad werd hiervoor anderhalve maand 
uitgetrokken. 
In deelopdracht 2b (opbouwen van een dynamisch criteriaset) ligt het zwaartepunt van het 
onderzoek. De ontwikkelde criteriaset kan zowel het plattelandsbeleid ondersteunen als een 
toetssteen vormen voor het financieren van plattelandsprojecten. Deze deelopdracht nam 
tweeënhalve maand in beslag. 
 
Zoals aangegeven in de offerte bevat dit eindrapport het verslag van de werkzaamheden en 
resultaten van de deelopdrachten. 
 

1.3. Stuurgroep 

De stuurgroep was, conform het bestek, samengesteld uit de opdrachtnemer en de opdrachtgever 
(VLM - Nadine Vervaet, Maarten Lenaerts, Siegi Absillis en Paul Van der Sluys) aangevuld met 
deskundigen : 

1. Gerlinde Verdoodt, Kabinet Vlaams minister-president Kris Peeters 
2. Hilde Schelfaut, Studiedienst van de Vlaamse Regering 
3. Dirk Van Gijseghem, Afdeling Monitoring en Studies, departement LV 
4. Jeroen Mercy, Vereniging van de Vlaamse Provincies 
5. Liesbet Belmans, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
6. Inge Pennincx, Afdeling Ruimtelijke Planning, departement RWO 
7. Guy Engelen, VITO 

 
De stuurgroep, opdrachthouder en opdrachtgever kwamen maandelijks samen om de tussentijdse 
voortgang van dit onderzoek te bespreken. 
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2. LEESWIJZER EN METHODIEK 
 

In dit rapport wordt de indeling die in onderdeel 1.2 wordt aangegeven, gevolgd. Deze indeling stemt 
overeen met de omschrijving van de opdracht zoals deze in het bestek is aangegeven. 
Ook de aan te wenden methodiek is omschreven in het bestek. Verschillende bestaande definities, 
afbakeningen en gehanteerde criteria in andere afbakeningsvoorstellen of modellen dienen samen 
met de operationalisering van het begrip platteland die in andere landen wordt gebruikt, aangewend 
te worden om een bruikbaar analysetool op te bouwen. 
Deze analysetool moet het aftoetsen van projectinitiatieven mogelijk maken en dient dienstig te zijn 
aan het opzetten, ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten. Deze tool zou ook 
bruikbaar moeten zijn voor het definiëren van een toekomstig op te richten plattelandsfonds en de 
voorbereiding van de PDPO’s. 
 
Om de verschillende benaderingen te vergelijken, wordt in de rapportage van deelonderzoek 1 voor 
elk van de afbakeningsvoorstellen of modellen, gebruik gemaakt van dezelfde indeling: 

- Terminologie en definities 
- Schaal 
- Onderliggende criteria 
- Context en motief 
- Impact 
- Actualisatie 
- Evaluatie en ruimtelijke analyse 

Dit gebeurt afzonderlijk voor de verschillende benaderingen en indelingen in Vlaanderen (hoofdstuk 
4) en voor buitenlandse afbakeningen en definities (hoofdstuk 5). De verschillende resultaten 
worden samengevat in een vergelijkende tabel. 
 
Op basis van deze resultaten wordt, in hoofdstuk 7, een dynamische criteriaset opgebouwd die 
ondersteunend kan zijn voor het vormgeven van een plattelandsbeleid en die bruikbaar is voor het 
evalueren van plattelandsprojecten. De dynamische indicatorenset werd uitgewerkt voor zes 
thema’s waarrond momenteel in Vlaanderen plattelandsbeleid wordt gevoerd. Het begrip 
‘dynamisch’ van de dynamische criteriaset verwijst hierbij naar de mogelijkheid om op termijn, 
afhankelijk van nieuwe beleidsprioriteiten, meer thematieken aan bod te laten komen. Aangezien op 
vandaag niet voor alle thema’s even actuele of geschikte datasets beschikbaar zijn, verwijst het 
dynamisch karakter van de indicatorenset ook naar een blijvende aandacht voor het ontwikkelen en 
updaten van performante indicatorensets om steeds een actueel beeld te kunnen geven van de 
stand van zaken van het platteland in Vlaanderen. Dit kan betekenen dat op termijn deze indicatoren 
een inzicht gaan geven in de wezenlijke ‘dynamiek’ van het platteland, waarbij wordt verwezen naar 
transformatieprocessen die ook op vandaag het platteland dag na dag veranderen. Op vandaag zijn 
echter maar een beperkt aantal indicatoren beschikbaar die een inzicht geven in deze wijzigingen.  
In de bijlagen zijn illustrerende kaarten terug te vinden, alsook een toetsing van de methodiek aan 
een aantal geselecteerde cases.  
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3. INLEIDING 
 

Vijf jaar geleden riep Vlaanderen het plattelandsbeleid als nieuw beleidsveld in het leven. Voor het 
eerst was er een minister bevoegd voor het plattelandsbeleid. Binnen de Vlaams Landmaatschappij 
(VLM) werd de afdeling Platteland opgericht, als trekker en coördinator van het Vlaamse 
plattelandsbeleid.  
Vlaanderen nam hiermee een uitgesproken engagement tot een eigen Vlaamse plattelandsbeleid dat 
verder gaat dan de Europese Plattelandsverordening. Een integraal plattelandsbeleid ook, dat de 
afstemming van de vele sectorale invalshoeken op het platteland als inzet heeft. 
 
De afgelopen jaren werden de eerste contouren van het Vlaamse Plattelandsbeleid uitgezet. Op het 
terrein werden lopende acties voortgezet en ook tal van nieuwe initiatieven gestart: 
plattelandsontwikkelingsprojecten gesteund door Europese programma’s, hefboominitiatieven van 
het IPO (dorpsnetwerken voor zorg in een rurale omgeving, dialoogdagen rond de paardenhouderij, 
buurtwinkels op het platteland...) en geïntegreerde, gebiedsgerichte plattelandsprojecten zoals de 
Merode, De Wijers en Gooik. In heel Vlaanderen zetten verenigingen, gemeenten, provincies en 
andere plattelandsactoren projecten op touw, werkten plaatselijke groepen 
ontwikkelingsstrategieën uit voor hun gebied en maakten provincies werk van provinciale 
plattelandsbeleidsplannen. Om dit jarenlagen bottom-up engagement te omkaderen en te blijven 
ondersteunen in de toekomst, werd op vraag van de minister bevoegd voor het plattelandsbeleid 
recent ‘Op weg naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan’ uitgewerkt, met een visie en een reeks 
aanzetten tot acties. Parallel hiermee werd met stakeholders en experten gewerkt aan een scenario-
oefening voor een toekomstig platteland wat ondermeer een aantal aandachts- en 
aanknopingspunten opleverde voor het Vlaamse plattelandsbeleid (VLM-publicatie: Buiten de Lijnen, 
2009). 
 
Het Vlaams regeerakkoord 2009-2013 legt de krijtlijnen voor het Vlaams plattelandsbeleid voor de 
komende legislatuur vast: 

“We werken verder aan de uitbouw van een Vlaams plattelandsbeleid via drie sporen:  

- het signaleren en bespreekbaar maken van plattelandsthema’s en hiaten in het beleid; 

- het opzetten van horizontale projecten op Vlaams niveau; 

- het ondersteunen en uitvoeren van gebiedsgerichte projecten. 

Het samen met de diverse actoren op het platteland uitgewerkt document ‘Op weg naar een 

Vlaams plattelandsbeleidsplan’ dient hierbij als leidraad. Bijzondere aandacht zal besteed worden 

aan de versterking van de bestuurs- en financiële kracht van de gemeenten met specifieke 

plattelandskenmerken. 

... 

Een plattelandsfonds moet als projectmatig fonds bijkomende middelen voorzien zodat de 

plattelandsgemeenten hun bijkomende taken kunnen vervullen.” 
 
Bij het uitzetten van de contouren, de denkoefeningen, de beleidsomkadering en de 
plattelandsinitiatieven op het terrein wordt voortdurend aangebotst tegen de grenzen van het 
platteland. 
Vandaag worden reeds verschillende definities en afbakeningen gebruikt in het kader van As 3 en As 
4 van het PDPO, plattelandsinitiatieven zoals STeR en ZORO, de vrindpublicaties, de voorbereiding in 
het kader van ‘Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan’. 
In de aanloop naar de uitwerking van een decretale basis voor het plattelandsfonds worden terug 
verschillende mogelijke omschrijvingen van het platteland voorgesteld ondermeer door VVSG. De 
vraag naar een heldere omschrijving vraagt om een antwoord. 
 



 

 
Eindrapport Onderzoek Omschrijving Platteland – p. 14 

 

Beleidsnota plattelandsbeleid: 
“Er is een duidelijke visie voor het beleid op het Vlaamse platteland: 

De ontwikkeling van een duidelijke visie op het beleid voor het Vlaamse platteland stel ik als een 

prioritaire actie voorop. Met het oog op (uitvoeringsgerichte) differentiatie, vernieuwing en 

partnerschap is deze visieontwikkeling gestoeld op een samenwerking tussen alle overheden, de 

academische wereld en het middenveld. Eén van de bouwstenen om deze visie te ontwikkelen is 

een heldere omschrijving van het platteland. Een onderzoek zal de verschillende omschrijvingen 

en definities verzamelen die voor het Vlaamse platteland in gebruik zijn. Ze situeert deze 

omschrijvingen en definities binnen de verschillende invalshoeken van het Vlaamse 

plattelandsbeleid. Dit impliceert een omschrijving vanuit functies en niet vanuit een territoriale 

afbakening. Dit onderzoek gaat ook na of een selectie en erkenning van Vlaamse 

plattelandsgebieden kan bijdragen aan de differentiatie van het beleid.” 
 
Buiten de lijnen: 
“Het platteland verdient een positieve afbakening. De open ruimte is één van de belangrijkste 

kenmerken van het platteland. Het is ook het kenmerk dat het verschil met de stedelijke 

omgeving scherp stelt. Tot nog toe werd het platteland te vaak benaderd als ‘alles wat buiten de 

stad ligt’. Het platteland verdient een positieve benadering, met een afbakening op basis van de 

eigen kenmerken, functies en waarden.” 
 
Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan: 
 

“Een brede kijk op het Vlaamse platteland: 
Het platteland, het landelijk gebied, de open ruimte, het buitengebied …: er zijn tal van definities 

en begrippen om het Vlaamse platteland te vatten. Toch is het platteland meer dan een louter 

geografische afbakening: het is een geheel van fysische, sociale, economische en culturele 

functies, die bovendien sterk met elkaar verweven zijn. Al die betekenissen en karakteristieken op 

basis waarvan het platteland maatschappelijk wordt (h)erkend en die het bewaren en versterken 

waard zijn, zijn van tel voor het plattelandsbeleid. Het is dan ook het platteland in de meest ruime 

betekenis van het woord dat het onderwerp vormt van het plattelandsbeleid. 

Zeker in Vlaanderen kan het platteland niet los van de stad beschouwd worden; de verwevenheid 

tussen platteland en stad is zowel geografisch, functioneel als cultureel zeer groot. In die zin kijkt 

het Vlaamse plattelandsbeleid over de grenzen van het platteland en heeft ruimschoots oog voor 

de wisselwerkingen tussen beiden.” 

 

“Aanzet tot actieprogramma – een beleidskader aanreiken: 

Vlaanderen ontwikkelt een duidelijke visie op het beleid voor het Vlaamse platteland. 

Vlaanderen verzamelt de verschillende afbakeningen en definities die voor het Vlaamse 

platteland in gebruik zijn. Ze situeert deze binnen de verschillende invalshoeken van het Vlaamse 

plattelandsbeleid en destilleert daaruit een uniforme werkwijze om het Vlaamse platteland te 

definiëren, opnieuw afgestemd op de verschillende beleidsmatige invalshoeken. Deze 

visieontwikkeling is gestoeld op een samenwerking tussen alle overheden, de academische wereld 

en het middenveld, met het oog op (uitvoeringsgerichte) differentiatie, vernieuwing en 

partnerschap. 

Vlaanderen onderzoekt ook of een selectie en erkenning van Vlaamse plattelandsgebieden kan 

bijdragen aan de differentiatie van het beleid. En of bovenlokale netwerken als aanspreekpunt 

kunnen dienen voor deze gebieden, welk partnerschap met Vlaanderen en de provincies zinvol is 

en of convenanten hiervoor een geschikt instrument zijn.” 
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4. DEFINITIES, AFBAKENINGEN EN CRITERIA VOOR DIVERSE 

AFBAKENINGEN VAN HET ‘PLATTELAND’ IN VLAANDEREN 

(deelopdracht 1a) 
 

4.1. Opdracht en werkwijze 

Er bestaat momenteel geen consensus over de afbakening of de definitie van het ‘platteland’ in 
Vlaanderen. Binnen deze opdracht werd een analyse gemaakt van 13 verschillende benaderingen van 
het platteland. Per plan of benadering werd een bespreking gemaakt met aandacht voor de volgende 
elementen:  

- Terminologie en definities 
- Schaal  
- Onderliggende criteria 
- Context en motief 
- Impact 
- Actualisatie 
- Evaluatie en ruimtelijke analyse 

 
De volgende plannen of benaderingen werden geanalyseerd:  

- Afbakening van de open ruimte door het Steunpunt Ruimte en Wonen, Werkpakket 3, 
gebaseerd op selectie woonkernen ADSEI 

- Afbakening van de stedelijke gebieden conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
- Afbakening van het platteland volgens de OECD/OESO (criterium 150 inwoners/km²) 
- Afbakening van het platteland volgens de studie Lenders et al. (criterium 600 inwoners/km²) 
- Stadsgewesten (Van der Haegen) 
- Afbakening van stedelijke, amorfe en rurale clusters in het Strategisch plan ruimtelijke 

economie 
- Afbakening van het platteland in de VRIND-publicaties 
- Afbakening voor PDPO II (As 3 en As 4), VLM en VVP 
- Afbakening voor de projectoproepen van STeR en ZORO, VLM 
- Voorstel van afbakening van de VVSG in het kader van de oprichting van het Plattelandsfonds 
- Migratiebekkens (D. Willaert) 
- Het RuimteModel Landgebruik Vlaanderen (VITO) 
- Atlas achtergestelde buurten 
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4.2. Steunpunt Ruimte en Wonen, Werkpakket 3, gebaseerd op selectie 

woonkernen ADSEI 

 
 

NAAMGEVING 

woonkern – open ruimte 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De door Werkpakket 3 van het Steunpunt Ruimte en Wonen gebruikte afbakening is gebaseerd op de 
aanduiding van statistische sectoren als woonkern/morfologische agglomeratie door de ADSEI 
(Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; vroeger NIS). Alle sectoren die niet zijn 
aangeduid als woonkern worden beschouwd als ‘open ruimte’. 
De afbakening van woonkernen door het ADSEI gebeurt op basis van een morfologische criterium, 
namelijk een morfologisch aaneensluitende bebouwing. 
De afbakeningsmethode werd voor het eerst toegepast in 1970 volgens de volgende principes2: 

- De woonkern of morfologische agglomeratie bestaat uit één of meer aan elkaar grenzende 
sectoren. 

- Een sector sluit bij de volgende aan wanneer de bebouwing of de stedelijk gebruikte 
oppervlakte over een volledig front of langs verscheidene wegen de volgende sector 
binnendringt. 

- Indien de statistische sector gekenmerkt wordt door lintbebouwing die frequent 
onderbroken wordt door open ruimten, dan wordt de bewoning ervan als verspreide 
bewoning beschouwd. 

- Voor de overgangssectoren, gesitueerd aan de rand van de stedelijke zones en die het 
meeste problemen leveren (ze hebben dikwijls een tamelijk lage bevolkingsdichtheid - 
minder dan 6 inwoners/ha - intermediair gelegen tussen de dichtheden van de sectoren met 
‘geconcentreerde bewoning’ en deze met ‘verspreide bewoning’), houdt men rekening met 
het dominerend karakter of de evolutietendens van de sector om te beslissen of hij al dan 
niet deel uitmaakt van de woonkern.  

 

                                                      
2
 Van der Haegen, H., Pattyn, M., Rousseau, S. (1981). Spreiding en relatiepatroon van de Belgische 

nederzettingen in 1980. Statistisch tijdschrift, 67 (5-6), pp. 265-284 
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Deze analyse werd voor het eerst uitgevoerd in 1970. In 1981 volgde een eerste actualisatie. Door de 
enorme uitbreiding van de verstedelijking in de loop van de afgelopen decennia bleek de afbakening 
van 1981 niet langer geschikt voor de verwerking van de gegevens uit de Socio-Economische Enquête 
(SEE) van 2001. Daarom werd besloten om in het kader van de SEE de selectie van woonkernen 
nogmaals te actualiseren. 
 
De nieuwe afbakening is enerzijds gebaseerd op een nieuwe indeling van statistische sectoren en 
anderzijds op een herneming van de afbakening van woonkernen uit 1981.  
Uit een tabel met daarin de statistische sectoren en hun bevolking op 1 oktober 2001 (enquête NIS) 
werd een reeks sectoren geselecteerd op basis van drie criteria: 

- sectoren met een bevolkingsdichtheid groter dan 500 inwoners/km² 
- sectoren die volgens de codenaam van het NIS als dichtbebouwd worden beschouwd3 
- sectoren die volgens de codenaam van het NIS als werkgelegenheidssector worden 

beschouwd 
In totaal werden zo 972 sectoren geïdentificeerd die nog niet waren opgenomen in de selectie van 
woonkernen uit 1981. Op deze sectoren werd een morfologische analyse uitgevoerd om na te gaan 
of ze al dan niet woonkernen zouden kunnen vormen. Zo werd uiteindelijk de huidige set van 
woonkernen bekomen.  
 

SCHAAL 

De afbakening gebeurt op schaal van statistische sectoren. 
 

ACTUALISATIE 

De huidige afbakening van NIS-woonkernen berust op de actualisatie van 2001. 
 

OPPERVLAKTE 

74% van de Vlaamse oppervlakte kan worden beschouwd als ‘open ruimte’ volgens deze 
afbakeningsmethode. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Woonkern 
Volgens de definitie van het ADSEI (Van der Haegen et al., 1981: 266) is een woonkern of 
morfologische agglomeratie “het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met 

hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 

tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen, enz. Het wordt begrensd door 

landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden, waartussen zich eventueel een verspreide 

bewoning bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze kunnen ook 

de vorm aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing.” 

Open ruimte 
Op basis van deze definitie kan er een definitie voor het begrip ‘open ruimte’ worden gevormd, deze 
bestaat dan uit “landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden, waartussen zich eventueel een 

verspreide bewoning bevindt”. Hieruit komt duidelijk het morfologisch afbakeningscriterium naar 
voor, de open ruimte is de ‘minder bebouwde’ ruimte.  
 

CONTEXT & MOTIEF 

De afbakening van woonkernen door de ADSEI heeft geen relatie met het beleid of beleidsmatig 
onderzoek. De afbakening heeft louter een statistisch, administratief nut, zijnde de verwerking van 
demografische data. In die zin kan de data-analyse op het niveau van woonkernen en niet-

                                                      
3
 Het is niet echt duidelijk wat met de criteria ‘dichtbebouwd’ en ‘werkgelegenheidssector’ wordt bedoeld. Het 

lijkt om een subjectieve interpretatie te gaan vanuit het toenmalige NIS. 



 

 
Eindrapport Onderzoek Omschrijving Platteland – p. 18 

 

woonkernen uiteraard wel een bron van informatie zijn voor het beleid. 
Door Werkpakket 3 van het Steunpunt Ruimte en Wonen wordt de afbakening gebruikt om het 
studiegebied te bepalen waar het onderzoek zich op richt. 
 

IMPACT 

De afbakening door het ADSEI heeft geen relatie met het beleid en bijgevolg geen maatschappelijke 
of beleidsmatige impact. De afbakening is enkel een analyse-instrument. 
De resultaten van de berekeningen door Werkpakket 3 van het Steunpunt Ruimte en Wonen, op 
basis van de afbakening van woonkernen, leveren informatieve input aan het beleid maar hebben 
geen juridische of financiële impact. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Met deze afbakeningsmethode wordt duidelijk een focus gelegd op de ‘minder bebouwde’ 
delen van Vlaanderen. 

- Het betreft een morfologische analyse in plaats van een analyse op basis van indicatoren. 
- De volledige statistische sector wordt meegenomen bij de selectie als woonkern, ook open 

ruimtes aan de rand. 
- Steden, dorpen, woonwijken en verkavelingen vallen uit de open ruimte. Linten en 

verspreide bebouwing, maar ook onbebouwde delen van de stadsrand en het stadscentrum 
(indien voldoende oppervlakte) vallen in de open ruimte. 

 
 

4.3. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – afbakening stedelijke gebieden 

 
 

NAAMGEVING 

stedelijk gebied – buitengebied  
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden er in Vlaanderen stedelijke 
gebieden afgebakend. Dit gebeurt door de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen die aangeven 
op welke locaties het stedelijk gebied zich de komende jaren kan ontwikkelen. Centraal hierbij staat 
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een doordacht en evenwichtig aanbodbeleid dat niet enkel rekening houdt met kwantiteit maar ook 
met ruimtelijke kwaliteit.  
 
Selectie 
Stedelijke gebieden worden geselecteerd op basis van hun functioneel belang, hun rol en plaats in de 
ruimtelijke structuur van Vlaanderen en in een ruimere Europese context. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de bestaande structuur (morfologisch en functioneel), met de ruimtelijke principes 
voor de gewenste ruimtelijke structuur en in het bijzonder met de gedeconcentreerde bundeling. 
De selectie van de stedelijke gebieden gebeurt niet enkel volgens een functioneel-hiërarchische 
classificatie maar ook vanuit de stedelijke morfologie en de functionele relaties tussen de stedelijke 
kernen onderling en met kernen van het buitengebied. Vanuit deze beleidsmatige benadering kan 
het principe van gedeconcentreerde bundeling worden waargemaakt en de druk op het buitengebied 
worden verminderd.  
Afhankelijk van het belang voor Vlaanderen worden beleidsmatig grootstedelijke, regionaalstedelijke 
en kleinstedelijke gebieden geselecteerd. De afbakening van de grootstedelijke en 
regionaalstedelijke gebieden gebeurt door het Vlaams Gewest in nauw overleg met de provincie en 
de betrokken gemeenten. De afbakening van de kleinstedelijke gebieden gebeurt door de provincie 
in nauw overleg met het Vlaams Gewest en de betrokken gemeenten. 
 
Afbakening 
De grens van het stedelijk gebied stemt meestal niet overeen met administratieve grenzen en wordt 
bepaald in volgende stappen: 
In de eerste stap van het afbakeningsproces worden voor respectievelijk het 
grootstedelijke/regionaalstedelijke en het kleinstedelijke gebied de structuurbepalende elementen 
van respectievelijk Vlaams en bovenlokaal belang, de rol en de positie in de bestaande en de 
gewenste ruimtelijke structuur van respectievelijk Vlaanderen en provincie beschreven. 
De tweede stap omvat het uitwerken van twee onderdelen:  

- de grenzen uit de natuurlijke structuur, de agrarische structuur en de landschappelijke 
elementen van Vlaams belang die aan de stedelijke ontwikkeling worden gesteld, 

- de kwantitatieve taakstellingen inzake woningbouw en bedrijventerreinen die vanuit 
respectievelijk het Vlaams of provinciaal schaalniveau voor het betrokken stedelijk gebied 
worden gesteld. 

In de derde stap wordt een hypothese opgesteld met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur van het stedelijk gebied, vertrekkende vanuit het denken op het schaalniveau van het 
stedelijk gebied. Dit is een essentieel onderdeel bij de afbakening van het stedelijk gebied. Er wordt 
zo ruimte voor ontwikkeling opgenomen in de afbakening. 
In de vierde stap - het voorstel van afbakening - wordt een vertaling gemaakt van de hypothese met 
betrekking tot de gewenste ruimtelijke structuur naar concrete acties inzake het ruimtelijk beleid 
voor het stedelijk gebied. Het voorstel van afbakening bevat de volgende elementen: 

- een grenslijn of een grensgebied met een schematisch overzicht van de hieraan verbonden 
acties en maatregelen (op te maken verordenende voorschriften) en de 
verantwoordelijkheden voor de verdere invulling van de grensgebieden. 

- de acties die moeten worden ingezet om de vooropgestelde hypothese met betrekking tot 
de gewenste ruimtelijke structuur voor het stedelijk gebied te realiseren (bv. 
bestemmingswijzigingen, verder onderzoek, strategische projecten, …) 

 
Stedelijke open ruimte 
De afbakening van de stedelijke gebieden gebeurt niet enkel op basis van morfologische kenmerken. 
Ook open ruimtes en groengebieden die van belang zijn voor het stedelijk functioneren kunnen mee 
worden opgenomen in de stedelijke afbakeningen. In de meeste stedelijke afbakeningen komen dan 
ook stadsbossen, stedelijke groengebieden en/of stedelijke landbouwgebieden voor.  
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SCHAAL 

De afbakening gebeurt op schaal van het perceel. Ze wordt ontwikkeld vanuit 1/10.000 en 
voorgesteld op schaal 1/25.000. 
 

ACTUALISATIE 

De afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden zijn nog niet afgerond. Een deel van de 
afbakeningen is definitief, een deel zit nog in de fase van voorontwerp of ‘voorstel tot afbakening’. 
Het gebruikte databestand betreft de toestand in maart 2010. 
 

OPPERVLAKTE 

90% van de Vlaamse oppervlakte kan worden beschouwd als buitengebied volgens deze 
afbakeningsmethode. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Uit Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2004): 
Buitengebied 
Het buitengebied is - op het niveau van Vlaanderen bekeken - het gebied waarin de open 
(onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Elementen van 
bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken 
er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwegen. Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
Stedelijk gebied 
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socio-economische 
samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen, diensten, 
werken, …), waar dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren 
en te concentreren. Stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
Afbakening van stedelijke gebieden 
Afbakening van stedelijke gebieden is de precieze aanduiding van de delen van een gemeente waarin 
een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is (= stedelijk-gebiedbeleid).  
De afbakening moet toelaten binnen de grens van het stedelijk gebied de wenselijke kwalitatieve en 
kwantitatieve behoefte inzake woningbouw, economische activiteit en andere activiteiten (de 
zogenaamde taakstellingen) op te vangen. De afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin 
alle betrokkenen samenwerken. 
 

CONTEXT & MOTIEF 

De afbakening van de stedelijke gebieden wordt als een essentiële beleidsmaatregel vooropgesteld 
om de stedelijke leegloop en de lintontwikkeling te stoppen, een “aanbodbeleid” inzake bijkomende 
woningen en ruimte voor economische activiteiten te kunnen realiseren en het buitengebied te 
vrijwaren van een stedelijke ontwikkeling. 
De afbakening laat toe om binnen de grens van het stedelijk gebied de wenselijke kwantitatieve en 
kwalitatieve behoefte van de verschillende maatschappelijke behoeften (wonen, werken, alle 
voorzieningen eigen aan het stedelijke functioneren) op te vangen.  
De grens van het stedelijk gebied heeft aldus een beleidsmatige betekenis: een stedelijk-
gebiedbeleid versus een buitengebiedbeleid. Het afgebakende stedelijk gebied kan evenwel geen 
nieuwe bestuurlijke entiteit zijn die in de plaats treedt van de bestaande bestuursniveaus maar biedt 
een ruimtelijk referentiekader met concrete acties inzake het ruimtelijk beleid voor het stedelijk 
gebied.  
Het afbakeningsproces bevat een formeel engagement van de betrokken bestuursniveaus en 
betrokken overheidsectoren om het in de afbakening opgenomen ruimtelijk beleids- en 
actieprogramma uit te voeren, conform de visie op de ontwikkeling van het betrokken stedelijk 
gebied. 
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IMPACT 

De grens van het stedelijk gebied heeft een beleidsmatige betekenis. Ze heeft dus geen juridische 
gevolgen voor de burger maar enkel gevolgen voor provinciale en lokale overheden die ruimtelijke 
plannen opstellen.  
De richtinggevende doelstellingen die zijn verbonden met het stedelijk gebied en buitengebied 
dienen in ‘lagere’ plannen gevolgd te worden tenzij er gemotiveerde redenen zijn om daarvan af te 
wijken. De bindende doelstellingen dienen sowieso overgenomen te worden in ‘lagere’ plannen. 
 
De voornaamste bindende doelstelling samenhangend met de afbakening van de stedelijke gebieden 
is de volgende: 

- Trendbreuk in de verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden: 60% in de 
gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het stedelijke gebied behoren en 40% in de kernen 
van de gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren. Dit is de algemene verdeling 
op Vlaams niveau. Per provincie bestaat er een aangepaste verdeling. 

Specifiek voor het stedelijk gebied bestaan onder meer volgende richtinggevende doelstellingen: 
- Na te streven minimale woningdichtheden van 25 woningen per hectare in de stedelijke 

gebieden en 15 woningen per hectare in het buitengebied. Hiervan kan echter gemotiveerd 
worden afgeweken naargelang de omstandigheden. 

- Differentiatie en verbetering van de woningvoorraad 
- Versterken van multifunctionaliteit 
- Bundelen van de kleinhandel 
- Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden 
- … 

Voor het buitengebied worden onder meer volgende doelstellingen vooropgesteld:  
- Vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de structuurbepalende 

functies en activiteiten van het buitengebied 
- Tegengaan van versnippering van het buitengebied 
- Bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 
- Streven naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw-, natuur- en bosfunctie 
- … 

 
EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het betreft een afbakening op basis van beleidsafwegingen, programma’s en potenties. Er 
worden bijgevolg geen harde, neutrale criteria gebruikt. 

- Het is de enige bestaande plattelandsafbakening op perceelsniveau. 
- Randstedelijke open ruimtegebieden vallen soms binnen en soms buiten de afbakening, 

afhankelijk van beleidskeuzes. 
- Steden (zowel groot-, regionaal- als kleinstedelijk), bebouwde delen van de stadsrand en 

onbebouwde delen van de stadsrand en het stadscentrum vallen vaak uit het buitengebied 
(afhankelijk van beleidskeuzes). Dorpen, woonwijken, linten en verspreide bebouwing vallen 
daarentegen meestal in het buitengebied. 
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4.4. OECD/OESO-afbakening van 150 inwoners/km² 

 

 
NAAMGEVING 

rural area – urban area 

 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De afbakening van ‘rural area’ gebeurt erg eenvoudig op basis van de grens van 150 inwoners/km². 
Gebieden die zich boven deze grens bevinden, worden als stedelijk geklasseerd. Gebieden die zich 
eronder bevinden, worden geklasseerd als landelijk.  
 
SCHAAL 

De berekening kan worden gemaakt op het niveau van fusiegemeenten (zoals oorspronkelijk bedoeld 
door OECD/OESO) maar ook op andere niveaus zoals het niveau van statistische sectoren. 
 

ACTUALISATIE 

De hier voorgestelde afbakening op het niveau van fusiegemeenten is gebaseerd op de 
bevolkingstoestand op 01/03/2010. 
De afbakening op basis van statistische sectoren is gebaseerd op de bevolkingstoestand op 
01/01/2007. 
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OPPERVLAKTE 

Op het niveau van fusiegemeenten behoort volgens deze afbakening 9% van Vlaanderen tot ‘rural 
area’. Op het niveau van statistische sectoren stijgt dit tot 69% van de Vlaamse oppervlakte. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

De grens van 150 inwoners/km² wordt door de OECD gebruikt om gemeenten als landelijk (‘rural’) of 
stedelijk (‘urban’) aan te duiden.  
‘Rural’ word door de OECD als volgt omschreven: 

“The OECD treats rural as a spatial or territorial concept. It is interested in all the people, land 

and other resources in the open country and small settlements outside major urban centres. It 

is not restricted to any particular use of land, degree of economic health, or sector. OECD 

member countries share an interest in the trends that shape rural economies and measures 

appropriate to deal with rural problems; but they recognize that the diversity of rural 

conditions and national goals means that each country will need its own policies for rural 

development.”(Huillet, 1993: 8) 

 

CONTEXT & MOTIEF 

OECD is de afkorting van Organisation for Economic Co-operation and Development, in het 
Nederlands de OESO genoemd of Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het 
is opgericht in 1961 en groepeert momenteel 30 industriële landen. Het wil in de eerste plaats een 
uniek forum zijn om van gedachten te wisselen over gezamenlijke problemen en verleent bijstand bij 
het uitstippelen en bijsturen van beleidslijnen. De toenemende mondialisering noopt de OECD ertoe 
nieuwe actieterreinen te verkennen, ook niet-economische, en meer samen te werken met niet-
leden.  
In het kader van de opstart van het ‘Rural Development Program’ van de OECD begin jaren 1990 
werd gezocht naar aangepaste neutrale internationale rurale criteria en indicatoren, dit ter 
ondersteuning van de rurale economie en politiek. Op het lokale niveau werd de bevolkingsdichtheid 
gekozen als neutrale indicator. De grens tussen ruraal en urbaan werd arbitrair op 150 inwoners per 
km² ingesteld. Plattelandsgebieden zijn dan de minder bevolkte gebieden. 
 

IMPACT 

De OECD kan in principe niets afdwingen, maar wordt aanzien als een “critical friend”. De afbakening 
wordt voornamelijk gebruikt voor het verzamelen en verwerken van statistische data voor alle OECD-
leden, waardoor vergelijking tussen landen mogelijk worden. 
De EU gebruikt de afbakening ook in het opzetten van haar plattelandsbeleid. Bijgevolg kan de 
afbakening onrechtstreeks een zekere financiële en beleidsmatige invloed hebben. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Enkel naar bevolkingsdichtheid kijken, blijft een erg eenzijdige invalshoek op ‘platteland’. 
- fusiegemeenten Het criterium van 150 inwoners per vierkante kilometer is op het niveau van 

fusiegemeenten absoluut niet werkbaar voor het dichtbevolkte Vlaanderen. 
- statistische sectoren Sectoren met grote, bebouwde functies (bv. industrieterreinen) vallen in 

‘rural area’ door de focus op bevolkingsdichtheid. 
- statistische sectoren Gebieden met veel verspreide bewoning vallen soms in ‘urban area’ 

zoals delen van de Vlaamse Ruit en de regio Mechelen-Aarschot. 
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4.5. Criterium 600 inwoners/km² - studie Lenders et al. 

 

 
NAAMGEVING 

platteland – niet-platteland 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De afbakening gebeurt op basis van de grens van 600 inwoners/km². Gebieden die zich boven deze 
grens bevinden, worden als stedelijk gebied geklasseerd. Gebieden die zich eronder bevinden, 
worden geklasseerd als plattelandsgebied. 
 

SCHAAL 

De berekening kan worden gemaakt op het niveau van fusiegemeenten (zoals oorspronkelijk 
bedoeld) maar ook op het niveau van statistische sectoren. 
 

ACTUALISATIE 

De hier voorgestelde afbakening op het niveau van fusiegemeenten is gebaseerd op de 
bevolkingstoestand op 01/03/2010. 
De afbakening op basis van statistische sectoren is gebaseerd op de bevolkingstoestand op 
01/01/2007.  
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OPPERVLAKTE 

Op het niveau van fusiegemeenten wordt 79% van de Vlaamse oppervlakte aangeduid als platteland. 
Op het niveau van statistische sectoren is dit ca. 82%. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

De grens van 600 inwoners/km² wordt door Lenders et al. (2005) gebruikt om gemeenten als 
plattelandsgebied of stedelijk gebied aan te duiden. Er worden hiervoor geen definities gegeven. 
 

CONTEXT & MOTIEF 

In de studie van Lenders et al. (2005) wordt gesteld dat het OECD-criterium van 150 inwoners/km² 
minder geschikt is voor dichtbevolkte gebieden als Vlaanderen. Vlaanderen zou bijna geen platteland 
meer hebben, wat niet overeenkomt met de lokale perceptie van de werkelijkheid.  
In de studie wordt gezocht naar alternatieve bevolkingsdichtheden om een betere afbakening van 
het platteland in Vlaanderen mogelijk te maken. Hiertoe worden verschillende bestaande 
afbakeningen bestudeerd en vergeleken met alternatieve grenswaarden door middel van een 
misallocatie-analyse. Daar waar over alle bestudeerde afbakeningen heen de allocatiefout een 
minimum bereikt, ligt de optimale afbakeningsgrens.  
De studie van Lenders et al. (2005) heeft niet de bedoeling om over de verschillende uitgangspunten 
en doelstellingen heen de ultieme grens voor eens en voor altijd vast te leggen, om dan in te 
schakelen voor diverse beleidsaspecten. Waar het wel om gaat is het vinden van een gemakkelijk 
hanteerbare ruimtelijke opsplitsing voor statistische analyse: een ‘modus operandi’ die zo nauw 
mogelijk aansluit bij de variabiliteit van de diverse percepties. 
 

IMPACT 

De afbakening heeft geen beleidsmatige impact en is enkel bedoeld om ingeschakeld te worden in 
statistische analyses.  
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Enkel naar bevolkingsdichtheid kijken is geen goed criterium. 
- fusiegemeenten Het schaalniveau is niet echt bruikbaar. 
- fusiegemeenten Groot- en regionaalstedelijke gemeenten, sommige kleinstedelijke 

gemeenten en dichtbevolkte stadsrandgemeenten vallen uit het platteland. 
- fusiegemeenten De verdeling sluit weinig aan bij beleidskeuzes. 
- statistische sectoren Bebouwde sectoren met een lagere bevolkingsdichtheid, zoals 

woonparken en verkavelingen, vallen vaak in het platteland. 
- statistische sectoren Bedrijventerreinen, havens en grote infrastructuren vallen in het 

platteland omwille van de focus op bevolkingsdichtheid. 
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4.6. Stadsgewesten – studie Van der Haegen et al. 

 

 
NAAMGEVING 

agglomeratie – niet-agglomeratie 
stadsgewest – niet-stadsgewest 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De selectie van de stadsgewesten gebeurde op basis van de Volkstelling, eerst die van 1981 en later 
die van 1991, en later op basis van de Socio-Economische Enquête (2001). In Vlaanderen gaat het 
momenteel om Antwerpen, Gent, Brugge, Kortrijk, Oostende, Hasselt-Genk, Leuven, Mechelen, Sint-
Niklaas, Turnhout en Brussel. Selectiecriteria zijn o.a. internationale minimumnorm van 80.000 
inwoners4, concentratie en groei van de bevolking, economische activiteit, pendelstroom, inkomen 
enz. Het betreft dus sociaal-economische uitgangspunten. 
Het ‘stadsgewest’ bestaat uit verschillende geledingen die elk hun eigen kenmerken hebben en die 
onderling sterke relaties hebben. De afbakening van de verschillende geledingen gebeurt volgens een 
‘urban centric approach’. Hierbij wordt nagegaan in welke mate een gemeente georiënteerd is op 

                                                      
4
 Dit criterium werd bij de laatste herziening in 2007 echter aan de kant geschoven om Turnhout als 

stadsgewest te erkennen. 
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een centraal nabijgelegen grote stad. Het is daarom een functionele opdeling. De schematische 
opbouw is te zien in figuur 2 . 
 

 
Figuur 2. Schematische opbouw van het stedelijk leefcomplex (Van der Haegen, 1996: 72) 

 
Met betrekking tot de afbakening van het platteland kunnen twee afbakeningen zinvol zijn. Enerzijds 
de afbakening van de agglomeratie, anderzijds die van het stadsgewest (waarbij het platteland een 
kleinere oppervlakte zal hebben).  
De afbakening van de (geoperationaliseerde) agglomeratie, op het niveau van gemeenten, gebeurt 
op basis van de afbakening van de stedelijke woonkern (of morfologische agglomeratie) van het 
betreffende stadsgewest. De stedelijke woonkern wordt afgebakend door middel van terreinopname 
en bevat de ‘aaneengesloten bebouwing’. Door een aanpassing aan de gemeentegrenzen wordt de 
geoperationaliseerde agglomeratie bekomen. Gemeenten waar meer dan 50% van de bevolking in de 
stedelijke woonkern van het stadsgewest woont, worden bij de agglomeratie gerekend. 
 
De stadsgewesten bestaan uit de agglomeratie aangevuld met de banlieue-gemeenten.  Volgende 
criteria werden in 2007 gebruikt voor het aanduiden van banlieue-gemeenten: 

- De bevolkingsgroei tussen 1981 en 2003 (1/1/2003) is groter of gelijk aan 115 (groei-index = 
bev. 2003/bev. 1981 x 100). 

- Het mediaaninkomen van de gemeente t.o.v. het mediaaninkomen van het arrondissement 
is in 2001 groter of gelijk aan 100 (mediaaninkomen gemeente/mediaaninkomen 
arrondissement x 100). Het mediaaninkomen is het inkomen verbonden aan de aangifte die 
zich bevindt in het midden van de reeks wanneer de aangiften geklasseerd worden naar 
inkomen. 

- Migratie vanuit de agglomeratie tegenover de totale immigratie in de gemeente is tussen 
1992 en 2001 groter of gelijk aan 40% 
of de emigratie naar de centrale stad (of het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest) vanuit de 
gemeente is tussen 1992 en 2001 groter of gelijk aan 25%. 

- De pendel naar de agglomeratie t.o.v. de in de gemeente wonende werkzame 
beroepsbevolking is in 2001 groter of gelijk aan 25% 

- De pendel naar de agglomeratie t.o.v. de woonforensen (in de gemeente wonende actieve 
beroepsbevolking die buiten hun eigen woongemeente werken) is in 2001 groter of gelijk 
aan 50%. 

- De schoolpendel van de secundaire en hogeschoolstudenten naar de agglomeratie t.o.v. de 
totale schoolbevolking is in 2001 groter of gelijk aan 35%. 

- Het aandeel van de bebouwde oppervlakte in de gemeente t.o.v. de totale oppervlakte van 
de gemeente is in 2003 groter of gelijk aan 20% 
of de evolutie van de bebouwde oppervlakte tussen 1991 en 2003 (beb. opp. 2003/beb. opp. 
1991 x 100) is groter of gelijk aan 130% voor de Vlaamse gemeenten.  

Voor een gemeente die reeds vroeger tot de banlieue behoorde, was het voldoende om aan 4 van de 
7 vermelde criteria te voldoen om opnieuw te worden opgenomen. Een nieuwe gemeente moest aan 
5 van de 7 vermelde criteria voldoen.  
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SCHAAL 

Voor de afbakening van de agglomeraties en stadsgewesten geldt de gemeente als basiseenheid.  
 

ACTUALISATIE 

De laatste actualisatie vond plaats in 2007, op basis van de resultaten van de Socio-Economische 
Enquête van 2001. 
 

OPPERVLAKTE 

86% van de Vlaamse oppervlakte behoort niet tot een agglomeratie, 69% van de Vlaamse 
oppervlakte behoort niet tot een stadsgewest. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Binnen de afbakening van de stadsgewesten en stedelijke leefcomplexen wordt geen definitie 
gegeven voor het platteland of de open ruimte. Enkel de tegenpool, het ‘urbane’ gebied wordt 
omschreven. Volgende definities zijn van belang voor de indeling op basis van agglomeraties resp. 
stadsgewesten (zie figuur 2): 
(Geoperationaliseerde) Agglomeratie 
“De agglomeratie bekomt men door de stedelijke woonkern aan te passen aan de gemeentegrenzen. 

Hiervoor berekent men het relatief aandeel van de inwoners van een gemeente die in een woonkern 

wonen, ten overstaan van het totaal aantal inwoners van de gemeente. De gemeente wordt bij de 

agglomeratie opgenomen indien dit aandeel meer dan 50% bedraagt.”(Luyten en Van Hecke, 2007: 3) 

 Stedelijke woonkern (of morfologische agglomeratie) 
“De stedelijke woonkern omvat de kernstad en de stadsrand. Het is het landschapsdeel dat 

aaneensluitend bebouwd is met huizen, openbare gebouwen, industriële en 

handelsuitrustingen, met inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen, parken, 

sportterreinen enz. De stedelijke woonkern wordt begrensd door een zone bestaande uit 

landbouwgrond, bossen, braakliggende en woeste gronden en verspreide bewoning.” (Luyten 

en Van Hecke, 2007: 3) 

Stadsgewest 
“Het stadsgewest is het geheel van de agglomeratie en de banlieue. Het is de hele ruimtelijk vergrote 

structuur, waarbinnen de ‘uiteengelegde’ basisactiviteiten van de stedelijke gemeenschap, namelijk 

wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving en ontspanning, in overwegende gelokaliseerd 

zijn. Tussen deze activiteiten bestaan intense relaties, zodat een functioneel geheel wordt gevormd 

dat in belangrijke mate naar de traditionele kernstad georiënteerd blijft.” (Luyten en Van Hecke, 

2007: 3) 

 Banlieue 
“De banlieue sluit aan bij de agglomeratie. Het is de buitenste zone van de stad. De 

bevolkingsontwikkeling wordt er in belangrijke mate door suburbanisatie vanuit het centrum 

bepaald. Morfologisch worden zowel het wonen als de bedrijven en instellingen in de banlieue 

gekenmerkt door een extensieve vorm van bodemgebruik. Morfologisch doet de banlieue 

landelijk aan, functioneel is ze stedelijk.” (Luyten en Van Hecke, 2007: 3) 

 

CONTEXT & MOTIEF 

De stadsgewesten blijven representatief voor de voornaamste verdichtingszones van het land, zowel 
wat betreft de concentratie van de bevolking, van de economische activiteiten, als van vele uitingen 
van het sociaal-culturele leven.  
Het begrip stadsgewest is ontstaan in academische kringen maar werd ook een veelgebruikte 
eenheid in administratieve en economische milieus.  
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IMPACT 

Het gebruik van deze afbakening blijft hoofdzakelijk beperkt tot sociaal-economische en 
demografische analyses. Door de algemene bekendheid van deze afbakening is een onrechtstreekse 
invloed op het beleid echter niet uit te sluiten.  
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- De agglomeratie wordt gevormd door een operationalisering van de morfologische 
terreinopname naar gemeentegrenzen. 

- De aanduiding van banlieue-gemeenten en de daaruit voortkomende afbakening van de 
stadsgewesten gebeurt vanuit een eerder functioneel-economische invalshoek die de relatie 
tussen de centrumstad en omliggende gemeenten aangeeft. 

- In het niet-stadsgewest of de niet-agglomeratie liggen ook de kleinstedelijke gebieden 
(behalve als ze in de invloedssfeer van een stadsgewest liggen) en sommige 
regionaalstedelijke gebieden (Roeselare, Aalst). 

- Het niveau van fusiegemeenten is een weinig bruikbaar schaalniveau omdat veel nuance 
verloren gaat bij de aanpassing van de stedelijke woonkern aan gemeentegrenzen. 

- Er wordt geen uitspraak gedaan over dorpen, woonwijken en woonlinten. 
 
 

4.7. Strategisch plan ruimtelijke economie – afbakening van stedelijke, amorfe 

en rurale clusters 
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NAAMGEVING 

stedelijke cluster – amorfe cluster – rurale cluster 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

Het SPRE onderscheidt op basis van vier traditionele en neutrale criteria (bevolkingsdichtheid en 
evolutie, aandeel werkgelegenheid in de landbouw, oppervlakte cultuur- en landbouwgrond in 
gebruik) en aan de hand van een clusteranalyse, zeven types van gemeenten in drie clusters (Cabus 
en Vanhaverbeke, 2004).  
Twee interpretaties zijn mogelijk. In de ene worden enkel de gemeenten in de rurale cluster gezien 
als plattelandsgemeenten. In de andere interpretatie worden deze aangevuld met de gemeenten uit 
de amorfe cluster.  
 

SCHAAL 

De afbakening gebeurt op schaal van de fusiegemeente. 
 

ACTUALISATIE 

De hier beschouwde gegevens zijn gebaseerd op berekeningen uitgevoerd op data uit 2002. 
 

OPPERVLAKTE 

43% van Vlaanderen behoort volgens deze afbakening tot de rurale cluster, door ook de amorfe 
cluster als platteland te beschouwen loopt het percentage op tot 77% van de Vlaamse oppervlakte. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

(niet bekend) 
 

CONTEXT & MOTIEF 

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) werd in 2000 opgestart. Het plan wilde de basis 
leggen voor een systematische en wetenschappelijk onderbouwde beleidsvoorbereiding op het vlak 
van ruimtelijke economie. 
Een dubbel einddoel werd vooropgesteld. Enerzijds moest het SPRE tegen de geplande herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) in 2007 voldoende materiaal aanreiken om vanuit 
economische hoek mee te onderbouwen. Anderzijds was het de bedoeling om op langere termijn 
een inzicht op te bouwen in de ruimtelijk-economische structuur en dynamiek in Vlaanderen. 
Naast een afbakening van de ruimtelijk-economische hoofdstructuur van Vlaanderen werd er ook 
een plattelandsindeling uitgevoerd die hier wordt geanalyseerd. 
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IMPACT 

De afbakening heeft enkel een academische en beleidsvoorbereidende impact, maar kan op die 
manier wel een zekere invloed hebben op politieke beslissingen. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het schaalniveau van fusiegemeenten is te veralgemenend. 
- Er is duidelijk een zware landbouwfocus merkbaar, platteland wordt te zeer verengd tot 

landbouwgebied. Natuur- en bosrijke gemeenten vallen hierdoor uit de rurale cluster. 
- Het idee van een amorfe cluster, een tussencategorie, is wel inspirerend. Dit geeft namelijk 

beleidsruimte. 
 
 

4.8. VRIND – afbakening van het platteland 

 

 
NAAMGEVING 
platteland – overgangsgebied – stedelijk  
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ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De ruimtelijke indeling van de gemeenten die opgenomen is in VRIND en gehanteerd wordt door SVR 
(Studiedienst van de Vlaamse Regering), is gebaseerd op een koppeling van de ruimtelijke typologie 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met de typologie die gehanteerd wordt in het 
Strategisch Plan Ruimtelijke Economie. De koppeling gebeurde om een verfijning mogelijk te maken 
van het ruime buitengebied uit het RSV. 
Concreet werd vertrokken van het RSV. Bij de gemeenten die onder de categorie buitengebied 
vallen, werd nagegaan of ze binnen het SPRE al dan niet worden gecatalogeerd onder ‘ruraal’ of 
‘ruraal overgangsgebied’. In beide gevallen werd voor dergelijke gemeenten de classificatie 
‘platteland’ gesuggereerd. De resterende gemeenten uit het ‘buitengebied’ werden als 
overgangsgebied geclassificeerd. 
Twee interpretaties zijn mogelijk om tot een afbakening van het platteland te komen. In de ene 
worden enkel de als ‘platteland’ geselecteerde gemeenten meegenomen. In de andere interpretatie 
wordt deze aangevuld met de gemeenten uit het zgn. ‘overgangsgebied’. 
 

SCHAAL 

De afbakening gebeurt op schaal van de gemeente. 
 

ACTUALISATIE 

De hier beschouwde afbakening is gebaseerd op de SPRE-afbakening uit 2002 en de herziening van 
het RSV in 20035. 
 

OPPERVLAKTE 

Volgens de VRIND-afbakening behoort 32% van Vlaanderen tot het platteland. Als ook het 
overgangsgebied mee beschouwd wordt als platteland, loopt dit op tot 58%. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Er worden door de SVR geen specifieke definities gegeven voor het platteland en het 
overgangsgebied.  
 

CONTEXT & MOTIEF 

De SVR (Studiedienst van de Vlaamse Regering) is een intern verzelfstandigd agentschap dat deel 
uitmaakt van het domein DAR (Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid).  
De Studiedienst verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze onderzoek 
binnen demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische thema’s, vertrekkende 
vanuit een beleidsrelevante vraagstelling. De Studiedienst heeft tevens een coördinerende rol op het 
gebied van monitoring van het algemeen Vlaams beleid en de externe omgeving (indicatoren). De 
SVR ondersteunt de Vlaamse Regering en haar diensten als ze vragen hebben over methoden en 
technieken van statistiek, surveyonderzoek, monitoring, toekomstverkenningen en 
beleidsevaluatieonderzoek. De Studiedienst is tevens de draaischijf voor vraag en aanbod van 
openbare statistieken over Vlaanderen.  
Sinds 1994 schetst VRIND aan de hand van talrijke beleids- en omgevingsindicatoren een zo volledig 
mogelijk beeld van de Vlaamse samenleving. Voor de ruimtelijke voorstelling van data en indicatoren 
was een opdeling van de gemeenten nodig en werd onder meer de afbakening van ‘platteland’ en 
‘overgangsgebied’ gemaakt. 
 

                                                      
5
 Bij de herziening van het RSV werd Beringen aangeduid als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau en 

verdween het aldus uit het ‘overgangsgebied’.  
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IMPACT 

De afbakening wordt enkel gebruikt in rapporten en data-analyses van de Studiedienst van de 
Vlaamse Regering. Door de nauwe band met de Vlaamse Regering is een impact op het beleid 
mogelijk.  
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Deze benaderingswijze is een manier om het buitengebied uit het RSV verder te verfijnen, er 
wordt echter te zeer een landbouwfocus gebruikt. 

- Alle ‘stedelijke’ gemeenten worden in hun geheel niet opgenomen, ook de kleinstedelijke 
niet, terwijl deze vaak voor een groot deel uit landelijk gebied bestaan. 

 

 

4.9. PDPO II (As 3 en As 4) en VVP 

 

 
 

NAAMGEVING 

ruraal platteland – niet-ruraal platteland – stedelijke gebieden 
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ONDERLIGGENDE CRITERIA 

Het platteland in Vlaanderen omvat het Vlaamse grondgebied met uitzondering van de 
grootstedelijke gebieden Antwerpen en Gent en de regionaalstedelijke gebieden Aalst, Brugge, 
Hasselt-Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De grote 
open ruimtegehelen van deze stedelijke gebieden worden wel toegevoegd aan het buitengebied, dit 
omwille van de belangrijke stad-land relaties die kenmerkend zijn voor sterk verstedelijkte regio’s in 
Noordwest-Europa. 
Dit platteland wordt verder opgesplitst in ruraal platteland en niet-ruraal platteland. Ruraal zijn de 
gebieden die een aantal inwoners per vierkante kilometer ≤ 300 tellen en een bebouwde oppervlakte 
≤ 15% hebben. Deze criteria worden gezien op deelgemeenteniveau. 
 

SCHAAL 

De afbakening van de grootstedelijke en regionaalstedelijke gebieden gebeurt op perceelsniveau. De 
afbakening van het ruraal platteland gebeurt op het niveau van deelgemeenten.  
 

ACTUALISATIE 

De afbakening van groot- en regionaalstedelijke gebieden betreft de toestand in maart 2010. Voor de 
selectie van het rurale gebied werden recente gegevens gebruikt, zijnde bevolkingsgegevens van 
01/01/2007 en kadastrale bebouwingsdata van 2005.  
 

OPPERVLAKTE 

Volgens deze afbakeningsmethode zou 93% van Vlaanderen tot het platteland behoren en 51% tot 
het ruraal platteland. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

(niet bekend) 
 

CONTEXT & MOTIEF 

De afbakening kadert binnen het tweede Vlaamse programma voor plattelandsontwikkeling (PDPO 
II). Dit Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 is van start gegaan op 1 januari 
2007 en loopt tot eind 2013. De maatregelen in PDPO II worden deels gefinancierd vanuit het 
Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en deels met Vlaamse middelen. 
Binnen PDPO II bestaan er verschillende financieringsassen waarin As 4 en As 3 gebruik maken van 
de gehanteerde afbakening.  
 
As 4 
As 4 betreft de subsidie van projecten binnen zogenaamde LEADER-gebieden. LEADER is de afkorting 
van Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Vrij vertaald betekent dat 
‘samenwerken voor plattelandsontwikkeling’. LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor 
plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden 
(gemeenten, OCMW’s, vzw’s, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen, …) projecten 
kunnen indienen. 
LEADER-projecten kunnen enkel in een LEADER-gebied worden uitgevoerd en moeten kaderen 
binnen één of meerdere van de volgende doelstellingen: 

1. Bevorderen van toeristische activiteiten 
2. Basisvoorzieningen voor de economie en de bevolking 
3. Dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling 
4. Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 
5. Intermediaire dienstverlening (versterken van ruraal ondernemerschap en van lokale 

identiteit) 
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Om in aanmerking te komen voor een selectie als LEADER-gebied voor de periode 2007-2013 moest 
het betrokken gebied voor minstens 90% bestaan uit ‘ruraal platteland’ (of uit een LEADER-gebied uit 
een eerdere periode). Maximum 10% van de oppervlakte van het gebied mocht niet-ruraal zijn, maar 
moest wel deel uitmaken van het platteland. Dit om ook kleine stedelijke centra in een LEADER-
gebied te kunnen opnemen. Deze spelen immers een belangrijke rol voor het omliggende rurale 
gebied in het buitengebied. Net als in de As 3-projecten werden de grote stedelijke gebieden wel 
uitgesloten. 
In Vlaanderen zijn er 10 LEADER-gebieden afgebakend voor de periode 2007-2013. In het 
afgebakende gebied kunnen plattelandsprojecten worden uitgevoerd die tot 65% cofinanciering 
kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie. Enkel 
projecten die uitgevoerd worden binnen en ten goede komen aan het LEADER-gebied, komen in 
aanmerking voor cofinanciering. 
Via de toepassing van de LEADER-methode worden lokale actoren gestimuleerd om actief mee te 
werken aan de uitwerking en de realisatie van een ontwikkelingsstrategie voor hun eigen regio. Een 
bottom-up benadering om gebiedsgericht te werken, wat reeds binnen Leader+ werd toegepast, 
wordt binnen de LEADER-as verder ontwikkeld. Hierbij wordt gestreefd naar een geïntegreerde, 
sectoroverschrijdende samenwerking, waarbij de ontwikkeling van het gebied, innovatie en 
verbetering van het lokaal bestuur een belangrijke rol spelen.  
 
As 3 
As 3 is een tweede financieringskanaal binnen het tweede programma voor plattelandsontwikkeling 
(PDPO II). As 3 focust op de leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de 
plattelandseconomie. De gesubsidieerde maatregelen kunnen in twee groepen ingedeeld worden: 

- Enerzijds investeringssteun voor diversificatie van landbouwactiviteiten naar niet-agrarische 
activiteiten. 

- Anderzijds gebiedsgerichte plattelandsprojecten met het oog op de bevordering van 
toeristische activiteiten, dorpskernvernieuwing en -ontwikkeling, basisvoorzieningen voor de 
economie en de plattelandsbevolking, de paardenhouderij als nieuwe economische drager 
op het platteland, landelijk erfgoed, intermediaire dienstverlening of de verhoging van de 
omgevingskwaliteit. 

Het is voor deze tweede groep maatregelen dat de afbakening van het platteland gebruikt wordt. 
Gebiedsgerichte plattelandsprojecten moeten betrekking hebben op het platteland en mogen 
bovendien niet in een LEADER-gebied gelegen zijn. 
De dagelijkse opvolging van deze projectwerking gebeurt door de bestaande provinciale 
plattelandsloketten. De besluitvorming inzake provinciale plattelandsprojecten wordt op 
provincieniveau bij het PMC (Provinciaal Management Comité) gelegd. De PMC’s lanceren regelmatig 
projectoproepen via de provinciale websites en kunnen projecten toewijzen.  
 
VVP 
Omwille van de provinciale verantwoordelijkheid bij de opvolging van As 3-projecten is het niet 
verwonderlijk dat de Vereniging van Vlaamse Provincies dezelfde afbakening van het platteland 
gebruikt voor hun gebiedsgerichte werking. 
 

IMPACT 

Beide afbakeningen hebben een belangrijke financiële impact aangezien ze bepalen welke gebieden 
in aanmerking komen voor As 3-projectoproepen en voor selectie als LEADER-gebied (As 4). 
 
EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Binnen het RSV-buitengebied wordt een differentiatie aangebracht op basis van 
bevolkingsdichtheid en bebouwingsdichtheid.  
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- De Vlaamse ruit, randstedelijke gebieden en kleinstedelijke gebieden liggen grotendeels in 
niet-ruraal platteland. 

- Groengebieden en open ruimtes binnen de stedelijke gebieden vallen expliciet onder het 
platteland.  

- Het deelgemeenteniveau is een betere schaal dan het niveau van fusiegemeenten. 
 
 

4.10. Gehanteerde afbakening voor de projectoproepen van STeR en ZORO 

 
 

NAAMGEVING 

buitengebied 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De STeR- en ZORO-projecten moeten tot ontwikkeling komen en gerealiseerd worden in de 
buitengebiedgemeenten zoals aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De 
projecten komen niet tot ontwikkeling en worden niet gerealiseerd in een stedelijk weefsel.  

- STeR- en ZORO-projecten situeren zich in geen geval binnen een gemeente die behoort tot 
een regionaal- of grootstedelijk gebied zoals aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen 

- STeR- en ZORO-projecten kunnen zich wel situeren in een gemeente die in het RSV 
geselecteerd is als kleinstedelijk gebied, op voorwaarde dat de ontwikkeling en realisatie van 
het project gelegen is buiten het kleinstedelijk weefsel. 

Samengevat komen er 244 gemeenten in aanmerking voor de projecten. 
 

SCHAAL 

De selectie van het werkingsgebied gebeurt op het niveau van gemeenten. 
 

ACTUALISATIE 

Voor de selectie van het werkingsgebied wordt teruggegrepen naar de selectie van stedelijke 
gemeenten en buitengebiedgemeenten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat dateert van 
1997. De herziening van het RSV in 2003 werd niet in rekening gebracht. De ZORO-oproep werd 
gedaan in maart 2007, de STeR-oproep in maart 2008. 
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OPPERVLAKTE 

78% van Vlaanderen behoort volgens deze afbakening tot het buitengebied 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Buitengebied 
Het buitengebied omvat hoofdzakelijk gebieden met een uitgesproken graad van openheid en 
landelijkheid, maar ook verstedelijkte randen op de overgang met het stedelijk gebied (bv. 
bebouwde perifere landschappen). 
 

CONTEXT & MOTIEF 

ZORO staat voor ‘Dorpsnetwerken voor zorg in een rurale omgeving’. De ZORO-oproep had als 
doelstelling het stimuleren van lokale besturen en OCMW’s tot het oprichten, uitbouwen, activeren 
en beheren van een dorpsnetwerk voor zorg in een rurale omgeving. Een dergelijk netwerk voor zorg 
zou oplossingen moeten aanreiken voor dagelijkse problemen waar personen met een zorgvraag, 
kwetsbaren of vervoersafhankelijken op het platteland mee te maken krijgen. 
STeR staat voor ‘Stimulering van stilte- en rustbeleving in een landelijke omgeving’. De STeR-oproep 
had als doelstelling het stimuleren van lokale besturen, instellingen en verenigingen tot het 
opstarten en uitbouwen van projecten die bijdragen tot het beleven van stilte- en rustkwaliteit op 
het Vlaamse platteland. 
De afdeling Platteland van de Vlaamse Landmaatschappij treedt voor beide initiatieven op als 
bevoegde administratie. De projectpromotor is voor de ZORO-projecten een lokaal bestuur of een 
OCMW uit het afgebakende toepassingsgebied (buitengebiedgemeenten en kleinstedelijke 
gemeenten) en voor de STeR-projecten een lokaal bestuur of een vereniging zonder winstoogmerk. 
De projectpromotor en/of één of meerdere partners staan in voor cofinanciering van het project en 
ontvangen bovendien financiële middelen uit het werkingsbudget van het Vlaamse plattelandsbeleid. 
De minister van Plattelandsbeleid hanteert een cofinanciering van 50% voor de pilootprojecten. 
 

IMPACT 

De afbakening van het werkingsgebied had belangrijke gevolgen aangezien ze bepaalde welke 
projecten in aanmerking kwamen voor subsidie als ZORO- of STeR-project. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Groot- en regionaalstedelijke gemeenten en afgebakende kleinstedelijke gebieden vallen uit 
het buitengebied. 

- De stadsranddiscussie wordt volledig genegeerd door groot- en regionaalstedelijke 
gemeenten uit te sluiten. 

- De indeling is niet gemaakt op basis van indicatoren. 
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4.11. Gehanteerde afbakening VVSG in het kader van de plattelandswerking 

 
NAAMGEVING 

selectie plattelandsgemeenten met geringe bestuurskracht 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) richt zijn plattelandswerking in de eerste 
plaats op een groep van plattelandsgemeenten, met een geringe bestuurskracht. Dit zijn gemeenten 
met veel opdrachten voor behoud en onderhoud van de open ruimte, maar weinig capaciteit omwille 
van beperkte belastingsinkomsten. 
De voorgestelde selectiecriteria zijn: 

- inwonersaantal 
- bevolkingsdichtheid 
- fiscale draagkracht op basis van kadastraal inkomen 
- fiscale draagkracht op basis van personenbelasting 
- procentuele bebouwde oppervlakte 

In de verdere uitwerking wordt de score van iedere gemeente per criterium gerangschikt. 
Gemeenten die op minstens 2 criteria bij het laagste kwart scoren, worden beschouwd als 
plattelandsgemeenten met geringe bestuurskracht. In totaliteit komen 87 gemeenten in aanmerking. 
Het betreft hier een voorlopige selectie die in de toekomst zeker nog verfijnd zal worden. 
 

SCHAAL 

De selectie van het werkingsgebied gebeurt op het niveau van gemeenten. 
 

ACTUALISATIE 

Voor de selectie van het werkingsgebied wordt teruggegrepen naar recente statistische data: 
- Bevolkingsdata: 1/1/2008 
- Kadastraal inkomen: 2009 
- Personenbelasting: aanslagjaar 2008 
- % bebouwde oppervlakte: 1/1/2008 

 

OPPERVLAKTE 

De geselecteerde gemeenten nemen 31% van het Vlaamse grondgebied in. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

(geen) 
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CONTEXT & MOTIEF 

De selectie door de VVSG werd gemaakt in het kader van de oprichting van het VVSG Steunpunt 
Landelijke Gemeenten en het verwachte Plattelandsfonds. In de beleidsnota Plattelandsbeleid 2009-
2014 wordt het op te richten plattelandsfonds omschreven als een “projectmatig fonds dat in 
bijkomende middelen voorziet zodat de plattelandsgemeenten hun bijkomende taken kunnen blijven 
vervullen”.  
De beleidsnota vermeldt in de krachtlijnen onder andere het volgende: “Het plattelandsfonds moet 
rekening houden met de grote verscheidenheid tussen de plattelandsgemeenten en -regio’s op vlak 
van ruraliteit, morfologische en socio-economische kenmerken en de daaraan gekoppelde financiële 
middelen en bestuursmogelijkheden.” 
 

IMPACT 

De afbakening van het werkingsgebied geeft aan welke gemeenten volgens de VVSG in eerste 
instantie in aanmerking moeten kunnen komen voor financiering vanuit het Plattelandsfonds. 
 
EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Plattelandsgemeenten liggen voornamelijk in de periferie van Vlaanderen. 
- Inwonersaantal op gemeenteniveau is geen goede indicator, maar bevolkingsdichtheid op 

gemeenteniveau eigenlijk ook niet (aangezien dit sterk samenhangt met het voorkomen van 
open ruimtes op het gemeentelijk grondgebied). 

- Het louter rangschikken van scores per criterium is geen erg goede methode aangezien de 
verschillen tussen gemeenten daarmee niet in rekening worden gebracht. De score van de 
eerste 50 geklasseerden kan bijvoorbeeld erg dicht bij elkaar liggen terwijl er vanaf de 51ste 
geklasseerde grote sprongen worden gemaakt. Beter is om alle scores binnen een criterium 
op te tellen en de individuele score van een gemeente te wegen t.o.v. dit totaal. 

- Het is duidelijk dat de afbakening is gemaakt op basis van economische indicatoren die 
bedoeld zijn om gemeenten te selecteren die weinig andere financiële middelen hebben. 

 

 

4.12. Het concept van migratiebekkens (D. Willaert) 
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NAAMGEVING 

landelijk – randstedelijk - stedelijk 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

Het onderscheid tussen landelijke, randstedelijke en stedelijke gebieden binnen de migratiebekkens 
is gebaseerd op een hoofdcomponentenanalyse van variabelen met betrekking tot de 
huishoudensposities naar geslacht en leeftijd. De resulterende zes hoofdcomponenten zijn de 
volgende: 

A. vroegtijdig huwen en vroegtijdig ouderschap versus late thuisblijvers 
B. ongehuwd samenwonen al dan niet met kinderen versus huwen met uitstel ouderschap 
C. alleenstaanden (20-79) en éénoudergezinnen versus gehuwde paren 
D. inwonende familieleden en meerdere familiekernen 
E. latere ‘lege nest’ fase versus vroegere 
F. alleenstaande hoogbejaarden versus hoogbejaarden in instellingen 

 
Deze zes dimensies werden vervolgens gebruikt om via een clusteranalyse een gemeentelijke 
huishoudenstypologie op te bouwen. Acht clusters werden weerhouden, waarvan vier grotendeels 
voorkomen in rurale gebieden, één overwegend residentiële banlieuegemeenten bevat en drie 
typisch grootstedelijk zijn. Deze drie groepen clusters werden vertaald in respectievelijk de landelijke, 
de randstedelijke en de stedelijke zone. Op vlak van gezinsstructuren worden de zones voornamelijk 
getypeerd door een oververtegenwoordiging van alleenstaanden, éénoudergezinnen, allochtonen en 
ongehuwde samenwonenden zonder kinderen in de stedelijke clusters, een hoge proportie aan late 
thuisverlaters in de randstedelijke clusters en een oververtegenwoordiging van gehuwden en 
gezinnen met kinderen in de landelijke clusters.  
 

SCHAAL 

De indeling gebeurt op het niveau van fusiegemeenten. 
 

ACTUALISATIE 

De berekeningen werden uitgevoerd in 1999 op basis van gegevens van de NIS-Volkstelling van 1991. 
Enige voorzichtigheid is dus wel geboden gezien de gedateerde brongegevens gebruikt voor de 
afbakening. 
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OPPERVLAKTE 

Het landelijke gebied neemt 76% van Vlaanderen in. Wordt bijkomend ook het randstedelijk gebied 
mee in rekening genomen, valt 89% van Vlaanderen onder de noemer platteland. 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

(geen) 
 

CONTEXT & MOTIEF 

De afbakening werd gemaakt in het kader van een analyse van subregionale migratiebewegingen in 
België (Willaert, 1999). In dit onderzoek wordt een nieuwe aangepaste zonering voorgesteld, met 
een tweeledige hiërarchische structuur. Op het hoogste regionaal niveau wordt de Belgische ruimte 
ingedeeld in een aantal ‘migratiebekkens’ rondom regionale steden. Deze migratiebekkens beogen 
een geografische afbakening van woningmarktgebieden rondom regionale steden. Vervolgens wordt 
binnen deze migratiebekkens een onderscheid gemaakt naar het voorkomen van 
huishoudenskarakteristieken, die typisch ‘stedelijk’, ‘randstedelijk’ of ‘landelijk’ zijn. Deze 
afbakeningen vormen de basis voor een doorgedreven analyse van migratiebewegingen binnen en 
tussen migratiebekkens. 
 

IMPACT 

De impact van de afbakening is zeer beperkt. Ze wordt enkel gebruikt in wetenschappelijk, 
demografisch onderzoek. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- De afbakening legt een zware focus op de huishoudensamenstelling. 
- Een groot deel van Vlaams-Brabant wordt als randstedelijk gezien, terwijl de Vlaamse Ruit 

voor het grootste deel als landelijk wordt aangeduid. 
- Niet alle regionaalstedelijke gemeenten vallen in de stedelijke cluster. Aalst en Sint-Niklaas 

worden beide aangeduid als landelijke gemeente. 
- Er kan de vraag gesteld worden of de indicator nu nog een goede en relevante indicator is. 

De brongegevens kunnen indien nodig geactualiseerd worden.  
- Er zijn weinig ruimtelijke aanknopingspunten met de intuïtief aangevoelde Vlaamse 

ruimtelijke structuur. 
 
 

4.13. Het RuimteModel Landgebruik Vlaanderen (VITO) 

 
Figuur 3. Oppervlakte en contiguïteit van open ruimte (VITO, 2010) 
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Figuur 4. Oppervlakte en contiguïteit van versteende ruimte (VITO, 2010) 

 

 
Figuur 5. Verweving van versteende ruimte (zoekstraal 1,5 km) (VITO, 2010) 

 

 
Figuur 6. Verweving van versteende ruimte (zoekstraal 750 m) (VITO, 2010) 

 

NAAMGEVING 

open ruimte – versteende ruimte – groene ruimte 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

In het RuimteModel wordt geen concrete afbakening van het platteland voorgesteld. Het 
RuimteModel kan wel nuttig zijn om bepaalde criteria te definiëren en visualiseren. Bovendien kan 
de toekomstige evolutie van een criterium geschetst worden. De verschillende criteria kunnen dan 
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gebruikt en gecombineerd worden om tot een afbakening van het platteland te komen. Mogelijke 
criteria zijn de volgende: 

- Oppervlakte en contiguïteit van de open ruimte 
- Oppervlakte en contiguïteit van de groene ruimte 
- Oppervlakte en contiguïteit van de versteende ruimte 
- Verweving versteende ruimte 
- Aantal inwoners per ha open ruimte 

 

SCHAAL 

Het laagste schaalniveau van het model werkt momenteel met cellen van 150 op 150 meter (2,25ha). 
 

ACTUALISATIE 

Het model is hoofdzakelijk opgebouwd op basis van drie datasets: 
- Biologische Waarderingskaart (BWK): referentiejaar 1997-2006 
- Eenmalige perceelsregistratie (EPR): 2007 
- Vectoriële kadastrale perceelsplans (KADVEC): kadastrale toestand 1/1/2005 

Een zevental datasets leverde nog bijkomende informatie: 
- CORINE Land Cover: 2000 
- Gebieden met natuurbeheer (INBO): 2008 
- Slik en schorre kaart (INBO): 2007 
- Kustduinenkaart (INBO): 2007 
- Landschapskenmerkenkaart: 2002 
- Woonuitbreidingsgebieden: 2007 
- Grote Structuren Vliegveld: 1993 

 

OPPERVLAKTE 

(niet van toepassing) 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

In figuur 7 kan worden nagegaan welke landgebruikscategorieën behoren tot de ruimtelijke 
aggregaties ‘groene ruimte’, ‘open ruimte’ en ‘versteende ruimte’. 
 
Verweving 
Met de verwervingsindicatoren, zoals ‘verweving van versteende ruimte’ of ‘verweving van open 
ruimte’ wordt de omgeving van een cel in rekening gebracht. In een vastgelegde zoekstraal rondom 
een cel (bv. 10 cellen) wordt nagegaan voor hoeveel cellen de betreffende categorie (bv. versteende 
ruimte) van toepassing is. Vervolgens wordt de verhouding berekend ten opzichte van het totaal 
aantal cellen. Hierdoor wordt er een getal verkregen tussen 0 en 1 dat de graad van verweving 
weergeeft (in se de ‘dichtheid’).  
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Figuur 7. Omschrijving ruimtelijke aggregaties op basis van landgebruikscategorieën (VITO, 2009) 

 

CONTEXT & MOTIEF 

Het ruimtelijk-dynamisch landgebruiksmodel is een ruimtelijk simulatiemodel op hoge resolutie: de 
jaarlijkse ontwikkeling (tot 2030) van een 28-tal klassen van landgebruik wordt berekend en geplaatst 
op de kaart van Vlaanderen. Het primaire doel is het verkennen in een geïntegreerde context van de 
effecten van verschillende beleidskeuzen op het toekomstige landgebruik. Het model combineert 
daartoe effecten van autonome sociaal-economische ontwikkelingen, actueel beleid en 
voorgenomen beleid gesteld in de context van scenario’s met betrekking tot mogelijke 
ontwikkelingen in Vlaanderen, België, Europa of de wereld erbuiten. 
Het model kenmerkt zich door 3 schaalniveaus: globaal (Vlaanderen en Brussel als één regio), 
regionaal (23 arrondissementen) en lokaal (cellen van 2,25 ha). Tussen de drie niveaus van het model 
bestaan sterke terugkoppelingen. Met name is dit zo tussen het Regionale en Lokale niveau. 
Algemeen worden gegevens m.b.t. ruimtegebruik uitgewisseld tussen de niveaus om enerzijds op 
een hogere resolutie te worden toegewezen (van Globaal/Regionaal naar Lokaal) en wordt 
informatie met betrekking tot de beschikbaarheid, geschiktheid en verkeersontsluiting van de ruimte 
teruggemeld (van Lokaal naar Regionaal).  
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IMPACT 

Het Ruimtemodel heeft voorlopig enkel een wetenschappelijke en beleidsvoorbereidende impact. 
Mogelijk wordt het model binnen afzienbare tijd effectief ingezet als beleidsondersteunend 
instrument wat de impact zou vergroten. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het betreft hier geen afbakening van het platteland maar de aanmaak van tal van 
indicatoren/criteria die kunnen bijdragen tot een definitie van het Vlaamse platteland. 

- Het gaat niet enkel om de landgebruiken op zich, vooral de bewerkingen die hierop 
uitgevoerd kunnen worden kunnen van groot belang zijn. Het zijn interessante methodieken 
die een analyse maken van de omgeving door te kijken naar samenhang, verweving en 
ruimtelijke patronen.  

 
 

4.14. Atlas achtergestelde buurten 

 
Figuur 8. Plattelandsachterstelling in Vlaanderen (Kesteloot en Meys, 2008) 

 

NAAMGEVING 

(niet van toepassing) 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

In de atlas wordt geen concrete afbakening van het platteland voorgesteld. Wel wordt er een 
methode besproken waarmee typische plattelandsachterstelling mee in kaart wordt gebracht. 
Het betreft een inductieve methode; op basis van beschikbare gegevens uit de Socio-Economische 
Enquête van 2001 werden 23 variabelen behouden: 
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Huishoudens- en persoonskenmerken: 
- gehuwden 
- alleenstaanden 
- ouderen 
- gezondheidsindex 
Scholing, sociale situatie en tewerkstellingssector: 
- werkzoekenden 
- laaggeschoolden 
- hooggediplomeerden 
- eigenaars 
- inkomen per persoon 
- beroepsbevolking werkzaam in de dienstensector 
- landbouwers 
Kwaliteit van de woningen en van het publiek domein: 
- gemiddelde woonoppervlakte 
- oude woningen 
- centrale verwarming 
- vaste telefoonaansluiting 
- recente woningen 
- staat van de woning 
- open woningen 
- uitzicht van de gebouwen 
- internetaansluiting 
Voorzieningen en mobiliteit: 
- buurtvoorzieningen 
- huishoudens zonder auto 
- bereikbaarheid 

Alle buurten met minstens 50 inwoners die niet behoren tot een agglomeratie (zie afbakening 
stadsgewesten) werden in de analyse opgenomen. Factoranalyses leidden tot twee types 
achterstelling op het platteland: een meer stedelijke achterstelling en een typische 
plattelandsachterstelling. 
Uiteindelijk werd een typologie van buurten opgesteld, als resultaat van een clusteranalyse op 7 
indicatoren (percentage gehuwden, ouderen en huishoudens zonder auto, woningen met centrale 
verwarming, hooggediplomeerden, huishoudens die de buurtvoorzieningen slecht vinden en het 
inkomen). 
 

SCHAAL 

Er wordt gewerkt op het schaalniveau van de statistische sector. 
 

ACTUALISATIE 

De analyse gebeurde met data uit de Socio-Economische Enquête van 2001. 
 

OPPERVLAKTE 

(niet van toepassing) 
 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

(niet van toepassing) 
 

CONTEXT & MOTIEF 

De bedoeling was om een antwoord te kunnen bieden op de vraag ‘Wat met de achterstelling op het 
platteland?’.  
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IMPACT 

De atlas heeft enkel een academische, wetenschappelijke impact.  
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het blijkt dat de typische plattelandsachterstelling (hoog percentage landbouwers 
gecombineerd met lage inkomens, oudere en minder comfortabele woningen, lage scholing, 
slechte voorzieningen en slechte bereikbaarheid) terug te vinden is in regionale structuren: 
West-Vlaanderen, de banlieue en forenzenwoonzone van Hasselt en Genk, de 
Noorderkempen, Noord-Limburg, Zuid-Limburg en Voeren. In mindere mate ook in de 
Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het Hageland. 

- In de meeste gevallen vertonen de dorpskernen (aantrekken van stedelingen of het behoud 
van een actieve bevolking die op de stad betrokken is) een mindere achterstelling dan de 
omliggende buurten met verspreide bewoning (agrarische bevolking verspreid in losstaande 
hoeves). In Zuid-Limburg hebben enkele gemeenten een omgekeerd patroon (suburbane 
groei in lintbebouwing of verkavelingen buiten de dorpskern versus een agrarische 
dorpskern). 

- Sociale uitsluiting komt op het platteland meer verspreid voor (t.o.v. concentratiegebieden in 
de steden). Er is een methodiek uitgewerkt om regionale en lokale ruimtelijke contexten te 
beschrijven waarin plattelandsachterstelling al dan niet kan voorkomen. De aard van 
plattelandsachterstelling verschilt van streek tot streek, maar kan ook verschillen tussen 
bijvoorbeeld de dorpskern en het ommeland. 

- De criteria die worden meegenomen in de analyse zijn voornamelijk persoonsgebonden 
kenmerken, welke niet relevant zijn voor de opdracht. Twee criteria zijn wel bruikbaar, 
namelijk buurtvoorzieningen en bereikbaarheid. 
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5. BUITENLANDSE INSPIRATIEBRONNEN VOOR DEFINITIES, 

AFBAKENINGEN EN CRITERIA VOOR AFBAKENINGEN VAN HET 

‘PLATTELAND’ (deelopdracht 1b) 
 

5.1. Opdracht en werkwijze 

Ook in onze buurlanden wordt er al jaren gewerkt aan een plattelandsbeleid. In het kader van deze 
opdracht is geanalyseerd op welke manier het begrip ‘platteland’ is geoperationaliseerd in Europa, 
Nederland, Engeland en Wallonië. Beleidsdocumenten, beleidsstudies en afbakeningsvoorstellen 
werden doorgenomen. Per plan of benadering is een bespreking gemaakt met aandacht voor de 
volgende elementen:  

- Terminologie en definities 
- Schaal  
- Onderliggende criteria 
- Context en motief 
- Impact 
- Actualisatie 
- Evaluatie en ruimtelijke analyse 

 
Uiteraard is het belangrijk bij deze analyse voor ogen te houden dat deze benaderingen werden 
uitgewerkt binnen hun specifieke ruimtelijke context. Het is duidelijk dat zowel Wallonië als grote 
delen van Engeland gekenmerkt worden door een lagere bebouwings- en bevolkingsdichtheid dan 
(grote delen van) Vlaanderen en Nederland.  
Binnen het kader van deze opdracht is ook gezocht naar benaderingen van het platteland in regio’s 
die gelijkaardige ruimtelijke kenmerken als Vlaanderen vertonen, met name de Randstad, het 
Ruhrgebied en de regio rondom Milaan.  
 

 Vlaanderen Randstad Ruhrgebied Milaan 

Oppervlakte 13.521 km² 8293 km² 4435 km² 2945 km² 

Inwoners 6,1 mil 6,7 mil 7,3 mil 4.9 mil 

Densiteit 451 inw/km² 807 inw/km² 1646 inw/km² 1663 inw/km² 

Figuur 9. Vergelijking Vlaanderen – Randstad – Ruhrgebied – regio Milaan 

 
Voor elk van deze gebieden zijn heel wat beleidsdocumenten terug te vinden. Gelet op de telkens 
verschillende ruimtelijke, maar vooral beleidsmatige context, heeft een vergelijkende studie van deze 
documenten niet direct geleid tot nieuwe inzichten voor de omschrijving van het platteland in 
Vlaanderen.  
 
 

5.2. Defining rural England 

Studie door de ‘Commission for Rural Communities’ voor Engeland en Wales. 
 

NAAMGEVING 

urban – rural 
sparse – less sparse 
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ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De Commission for Rural Communities ontwikkelde een methodiek om op een eenduidige manier 
rurale delen af te bakenen in Engeland en Wales. De globale indicator voor het afbakenen van rurale 
gebieden is de bevolkingsdichtheid. Het grondgebied van Engeland en Wales wordt hiervoor 
opgedeeld, door middel van een gridstructuur, in cellen van 1 ha. Elke cel die deel uitmaakt van een 
nederzetting met een bevolkingsaantal hoger dan 10.000, wordt aanzien als stedelijk. De cellen die 
hiervan geen deel uit maken worden landelijk benoemd. 
Alle stedelijke en landelijke cellen krijgen een extra label, verspreid (sparse) of minder verspreid (less 
sparse), op basis van de beoordeling van de huishoudensdichtheid in een ruim gebied (met straal tot 
30.000 m) rondom de cel. De landelijke cellen worden vervolgens opgesplitst in 3 categorieën. Deze 
opsplitsing is gebaseerd op de huishoudensdichtheid van een relatief beperkt gebied rondom de cel 
met een straal van maximaal 1600 m. Deze categorieën zijn: stad en rand (town and fringe), dorp 
(village) en gehucht of verspreide bebouwing (hamlet and isolated dwelling or dispersed). 
De uiteindelijke naamgeving per cel verwijst dus zowel naar de dichtheid in (de onmiddellijke 
nabijheid van) de cel, als naar dichtheidskenmerken in een ruimere omgeving. Een gebied 
gecategoriseerd als ‘dorp - verspreid’ kan worden begrepen als een dorp gesitueerd binnen een 
omgeving met een relatief lage huishoudensdichtheid.  
 

 
Figuur 10. Schematische opbouw van de rural-urban gebieden conform de Commission for Rural Communities, 2004.  

(http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/rural/documents/rural-defn/rural-urban-method.pdf)  

 
De bekomen indelingen worden finaal gekoppeld aan Output Areas (OA)6 om combinaties met 
andere datalagen mogelijk te maken.  
Een Output Area beslaat meerdere grideenheden van 1 ha. Om de OA’s te kunnen benoemen wordt 
gekeken welke van de acht categorieën het meest vertegenwoordigd is binnen een Output Area . 

                                                      
6
 Verduidelijking bij onderdeel SCHAAL. 
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Figuur 11. Kaart met de situering van de diverse rurale en urbane gebieden in Engeland en Wales conform de methodiek ontwikkeld door 

de ‘Commission for Rural Communities’ (http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/rural/documents/rural-defn/rural-urban-

method.pdf) 

 

SCHAAL 

De methodiek is uitgewerkt tot op het niveau van de Output Areas. Een Output Area 
vertegenwoordigt gemiddeld 125 gezinnen en heeft een zekere sociale homogeniteit 
(eigendomsrecht en woningtype). Een OA heeft, waar het kan, een regelmatige vorm en wordt 
begrensd door duidelijke fysieke grenzen zoals een hoofdweg, bebouwingsgrens of een open gebied. 
In totaal bezit Engeland zo’n 175.434 OA’s. De Output Areas worden gebruikt om statistische 
informatie voor te stellen, bijvoorbeeld uit de Census 2001. Niet voor het hele grondgebied van 
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Engeland en Wales is de informatie tot op dit niveau beschikbaar. De Output Areas zijn vergelijkbaar 
met de statistische sectoren in België.  
 

 
Figuur 12. Voorbeeld van de afbakening van een Output Area (http://www.statistics.gov.uk/geography/census_geog.asp#oa) 

 

ACTUALISATIE 

Laatste actualisatie in 2004. 
 

CONTEXT EN MOTIEF 

Het initiatief voor deze afbakening van het rurale gebied werd genomen door de Commission for 
Rural Communities nadat in 2001 was vastgesteld dat diverse organisaties gebruik maakten van 
eigen, vaak conflicterende, definities en afbakeningen van het rurale gebied in Engeland en Wales.  
In 2004 namen 5 overheidsorganisaties (the Countryside Agency, Department for Food and Rural 
Affairs - Defra, Office for the Deputy Prime Minister, the Office for National Statistics and the 
National Assembly of Wales) een gezamenlijk initiatief om een eenduidige methodiek voor de 
afbakening van het rurale gebied uit te werken.  
 
IMPACT 

Deze definitie wordt zowel door de overheid als door andere instanties gebruikt om data omtrent 
het platteland te monitoren. De definitie werkt door in nieuwe, diverse beleidsdocumenten.  
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het rurale gebied in Engeland en Wales wordt afgebakend op basis van de 
huishoudensdichtheid in de onmiddellijke en de ruimere omgeving van een gebied.  

- Binnen het rurale gebied worden diverse deelgebieden onderscheiden. Opvallend is het 
onderscheid dat systematisch wordt gemaakt tussen verspreide en minder verspreide 
gebieden.  

- De categorisering is vertaald naar ruimtelijke eenheden (Output Areas) waarvoor externe 
data beschikbaar zijn. Deze Output Areas zijn relatief kleine gebieden, wat resulteert in een 
gedetailleerde afbakening van de rurale gebieden.  

 
 

5.3. The Local Authority Rural/Urban Classification 

Studie door het ‘Department for Environment, Food and Rural Affairs’ (DEFRA) voor Engeland en 
Wales. 
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NAAMGEVING 

urban – rural 
significant rural – rural 50 – rural 80 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De studie, uitgebracht in 2005 door DEFRA, is gebaseerd op de nationale definitie van het platteland 
(studie Commission for Rural Communities). Deze studie herwerkt de nationale definitie en 
bestudeert het platteland op het schaalniveau van de ‘local authorities’ (vergelijkbaar met de 
gemeenten in Vlaanderen), omdat niet voor alle regio’s in Engeland en Wales statistische informatie 
tot op het niveau van de Output Areas beschikbaar is.  
De classificatie is in eerste instantie gebaseerd op de hiërarchische nederzettingsstructuur in 
Engeland. Er wordt een onderscheid gemaakt in 3 klassen. 

- Overwegend stedelijke gebieden (‘predominantly urban’): nederzettingen met een 
bevolkingsaantal hoger dan 250.000.  

- Overwegend landelijke gebieden (‘predominantly rural’): gebieden waar minstens 50% van 
de bevolking in een landelijk gebied7 woont. 

- Tussengebieden (‘significantly rural’): gebieden gekenmerkt door een vermenging van 
stedelijke en landelijke gebieden.  

Deze 3 klassen worden vervolgens verder gespecificeerd in 6 nieuwe klassen. 
- Grootstedelijk (‘major urban’): Gemeenten (‘districts’) met minimum 100.000 inwoners 

ofwel gemeenten waar minstens 50% van de bevolking deel uitmaakt van een stedelijk 
gebied met meer dan 750.000 inwoners. 

- Middenstedelijk (‘large urban’): Gemeenten met minimum 50.000 inwoners of gemeenten 
waarvan minstens 50% van de bevolking deel uitmaakt van een stedelijk gebied met een 
bevolkingsaantal tussen 250.000 en 750.000. 

- Stedelijk (overige) (‘other urban’): Gemeenten met minder dan 37.000 inwoners of 
gemeenten waarvan 26% van de bevolking deel uitmaakt van een landelijk gebied. 

- Landelijk (‘significant rural’): Gemeenten met meer dan 37.000 inwoners of gemeenten 
waarvan meer dan 26% van de bevolking woont in een landelijk gebied.  

- Landelijk-50 (‘rural-50’): Gemeenten waar 50 tot 80% van de bevolking woont in een 
landelijk gebied. 

- Landelijk-80 (‘rural-80’): Gemeenten waar meer dan 80% van de bevolking woont in een 
landelijk gebied. 

 
Figuur 13. Schematische opbouw van de rural-urban gebieden conform de DEFRA-benadering, 2005. 

 (http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/rural/documents/rural-defn/LAClassifications_technicalguide.pdf) 

                                                      
7
 Nederzettingen met minder dan 10.000 inwoners 
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Figuur 14. Kaart met de situering van de diverse rurale en urbane gebieden in Engeland en Wales (niet zichtbaar op kaart) conform de 

DEFRA-benadering (http://www.defra.gov.uk/evidence/statistics/rural/documents/rural-defn/LAClassifications_technicalguide.pdf) 

 

SCHAAL 

De afbakening gebeurt op het niveau van de Local Authority Districts (vergelijkbaar met de 
gemeenten in Vlaanderen). Engeland telt 354 Local Authority Districts.  
 

ACTUALISATIE 

(niet bekend) 
 

CONTEXT EN MOTIEF 

De indeling is ontworpen voor rapportage en analyse van gegevens die niet beschikbaar zijn op het 
schaalniveau waarop de nationale definitie terugvalt. 
 

IMPACT 

De indeling heeft geen juridische impact en geeft geen gedetailleerde afstemming naar het beleid of 
een dienstverlening. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Methodiek om op schaal van gemeenten tot een ruraal-urbane classificatie te komen.  
- Het rurale gebied wordt onderverdeeld in 3 klassen, afhankelijk van het totaal aantal 
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inwoners van een district of op basis van de schaal van de verschillende nederzettingen 
binnen een gemeente. 

 
 

5.4. Grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten in Nederland 

Studie door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  
 
NAAMGEVING 

grootstedelijke agglomeraties 
stadsgewesten 
 
ONDERLIGGENDE CRITERIA 

Stedelijke verschijnselen spelen zich af op verschillende ruimtelijke niveaus. Behalve de stad zelf en 
haar interne geleding zijn dat onder meer de stedelijke agglomeratie, het stadsgewest, de conurbatie 
en het stedelijk netwerk. 
In deze studie worden de afbakening van grootstedelijke agglomeraties en stadsgewesten 
voorgesteld. Met betrekking tot de afbakening van het platteland valt in deze studie het platteland 
steeds onder het overige, niet besproken gebied. 
 
Grootstedelijke agglomeraties 
Voor de afbakening heeft men verder gebouwd op de digitale bodemgebruikkaart van het CBS (1996-
1997). Uit de bodemgebruikkaart worden de categorieën geselecteerd die tot een morfologisch 
aaneengesloten gebied leiden. Deze categorieën zijn conform aan de omschrijving van de Europese 
Unie8 en komen voor onder de namen: bebouwing, bebouwde grond, verkeer, recreatie en overige 
gronden.  
De geselecteerde terreinen worden voorgesteld op een kaart. Vervolgens worden deze aparte 
terreinen samengevoegd tot morfologische aaneengesloten gebieden. Voor deze samenvoeging is 
een algoritme opgesteld dat stelt dat terreinen die minder dan 100 meter van elkaar liggen worden 
samengevoegd (GIS-bewerking). Bij deze procedure is afgezien van het internationaal gebruikelijke 
algoritme van 200 meter om irreële afbakeningen van agglomeraties te vermijden vanwege de 
problematiek van de lintbebouwing. De verkregen morfologisch aaneengesloten gebieden worden 
gevalideerd met behulp van de omgevingsadressendichtheden9. De morfologische aaneengesloten 
gebieden worden aangepast aan de administratieve grenzen van de betrokken gemeenten.  
Stedelijke agglomeraties worden als grootstedelijke agglomeraties benoemd als aan de volgende 
criteria voldaan is:  

                                                      
8
 (EUROSTAT 1992) A built-up area is one occupied by buildings and other structures. Areas covered by the 

kinds of structures described below are regarded as the built-up areas.  
- Buildings: residential buildings and related structures; industrial, commercial or utilities buildings and 

installations such as factories, depots, stores, administrative buildings and churches. 
- Areas around and used by these structures: car parks; parks, lawns and gardens around a building; 

mines, spoils heaps and other tips connected with the extraction industries; disused industrial and 
mining sites. 

- Transport infrastructure; linear installations (railways, road and motorways, water courses and canals 
crossed by a bridge or ferry); non-linear installations (airports, marshalling yards, motorway 
interchanges). 

- Public urban amenities parks, public gardens and games and sports grounds, including installations, 
cemeteries, etc. 

9
 De omgevingsadressendichtheid van een adres is het aantal adressen binnen een cirkel van 1 km rond dat 

adres. Per blok van 500 bij 500 m wordt de OAD uitgerekend voor een (mogelijk fictief) adres in het midden van 
dat blok, en vervolgens toegekend aan alle adressen in dat hele blok.  
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- Bevolkingsaantal ≥ 100.000 
- Omvang van het aantal jobs ≥ 50.000 
- Het potentieel aan regionale klanten ≥ 150.000 

In Nederland voldoen 22 agglomeraties aan deze criteria, 30 andere krijgen de naam stedelijke 
agglomeratie. 
 
Stadsgewesten 
Voor de afbakening van de stadsgewesten wordt er voortgebouwd op de grootstedelijke 
agglomeraties. Er worden 2 clusteranalyses uitgevoerd: een clusteranalyse vanuit het gezichtspunt 
van een regionale arbeidsmarkt, de andere vanuit het gezichtspunt van een regionale woningmarkt. 
Het model werkt in beide analyses verder op een omgevingsoriëntatie, waarbij geografische 
eenheden wederkerig op elkaar zijn georiënteerd. Vanuit de regionale arbeidsmarkt betekent dit dat 
personen die in een stadsgewest werken daar ook wonen en vanuit het gezichtspunt van de 
woningmarkt houdt die omgevingsoriëntatie in dat personen die in een stadsgewest wonen en gaan 
verhuizen na die verhuizing binnen dat stadsgewest blijven wonen. 
 

 
Figuur 15. Kaart met de situering van de grootstedelijke agglomeraties in Nederland (http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4A8AA094-7050-

4434-8C38-ACBFB04B929F/0/2005grootstedelijkeagglomeratiesenstadsgewestenafgebakendart.pdf) 
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Figuur 16. Kaart met de situering van de stadsgewesten in Nederland (http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4A8AA094-7050-4434-8C38-
ACBFB04B929F/0/2005grootstedelijkeagglomeratiesenstadsgewestenafgebakendart.pdf) 

 

SCHAAL 

Voor de afbakening van de agglomeraties en de stadsgewesten worden de gemeentegrenzen 
gebruikt. 
 
ACTUALISATIE 

De laatste actualisatie van de agglomeraties en de stadsgewesten vond plaats in 2002 op basis van 
gegevens uit 1996-1997. 
 
DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Grootstedelijke agglomeratie 
Een grootstedelijke agglomeratie is een stedelijk gebied in morfologische zin. Het is een 
aaneengesloten gebied met stedelijke bebouwing waarin de meeste menselijke activiteiten 
plaatsvinden, de meeste banen aanwezig zijn en de meeste openbare voorzieningen zijn 
gelokaliseerd. De grootstedelijke agglomeraties vormen de centra van de stadsgewesten. 
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Stadsgewest 
Het stadsgewest bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied. Dit gebied 
bestaat uit kleinere kernen (stadjes, dorpen, gehuchten) die met de agglomeratie door verschillende 
relaties verbonden zijn. Deze relaties hebben betrekking op het dagelijks verkeer tussen woon- en 
werkplaats, verhuizingen van huishoudens en bedrijven en het gebruik van stedelijke voorzieningen. 
Daarom kan het stadsgewest worden beschouwd als een combinatie van een regionaal arbeids-, 
woning- en verzorgingsgebied. 
 

CONTEXT EN MOTIEF 

Door een toenemende aandacht voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden en de vraag naar 
statistische gegevens is dit onderzoek opgesteld door het CBS in samenwerking met de Commissie 
van Advies voor de Regionale Statistiek (CARS).  
 

IMPACT 

De afbakening heeft weinig of geen beleidsimpact. Het gebruik ervan blijft beperkt tot sociaal-
economische en demografische analyses. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- De methodiek is erg gelijklopend met de stadsgewesten zoals we deze kennen binnen 
Vlaanderen.  

- Aandacht voor het functioneren van wonen en werken in de ruimere omgeving rondom de 
steden door middel van het onderzoek naar regionale woningmarkten en regionale 
arbeidsmarkten.  

 
 

5.5. Vitaal Platteland in Nederland 

Studie door het Landbouw Economisch Instituut (LEI): Het platteland op de kaart. 
 
NAAMGEVING 

landelijk – weinig stedelijk 
matig stedelijk – sterk stedelijk – zeer sterk stedelijk 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

De definitie van het platteland bekomen in deze studie ‘Het platteland op de kaart’ wordt als 
maatstaf gebruikt in de Agenda voor Vitaal Platteland (AVP). Deze agenda is het startdocument 
waarrond het huidige beleid is opgebouwd en waarop de daarbij horende documenten gebaseerd 
zijn. 
De afbakening is opgesteld door de CBS-indeling: gebieden worden gecategoriseerd op basis van hun 
omgevingsadressendichtheid. Deze methode bekijkt het aantal adressen binnen een cirkel met een 
straal van één kilometer rondom een adres, gedeeld door de oppervlakte van deze cirkel. De 
omgevingsadressendichtheid wordt uigedrukt in adressen per km². Er wordt een onderscheid 
gemaakt in 5 klassen waarvan 2 van deze onder de term platteland horen (weinig tot niet stedelijk). 
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Stedelijkheid Aantal adressen per km² 

Zeer sterk stedelijk Meer dan 2500 

Sterk stedelijk 1500-2500 

Matig stedelijk 1000-1500 

Weinig stedelijk 500-1000 

Niet stedelijk Minder dan 500 

Figuur 17. Omgevingsadressendichtheid ingedeeld in 5 klasssen 

 

 
Figuur 18. Kaart met de omgevingsadressendichtheid in Nederland 

(http://www.zorgatlas.nl/beinvloedende-factoren/fysieke-omgeving/omgevingsadressendichtheid-per-gemeente-2009) 

 

SCHAAL 

Voor de indeling telt de gemeente als basiseenheid 
 
ACTUALISATIE 

De laatste actualisatie vond plaats in 2006. 
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DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

Platteland 
Het niet-verstedelijkte deel van Nederland (inclusief wateroppervlakten) waarbinnen ook dorpen en 
kleine steden liggen. 
 

CONTEXT & MOTIEF 

Het AVP document is een breed beleidsdocument waarin samenhang is aangebracht in verschillende 
thema’s (natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en sociaal-economische vitaliteit). 
De afbakening is zodanig opgesteld dat ze nauw aansluit bij het beleid van het land. Zo kunnen de 
provincies, die instaan voor de uitvoering van het beleid, op een efficiëntere manier hun taken 
uitvoeren en controleren.  
 

IMPACT 

Deze afbakening bezit een beleidsmatige impact doordat de afbakening is opgenomen in de huidige 
beleidsdocumenten omtrent het platteland. Met deze afbakening wordt dan ook 80% van de 
landoppervlakte getypeerd als platteland. Zo’n 40% van de Nederlandse bevolking woont in dit 
gebied.  
In het meerjarenprogramma (2007-2013) worden de doelstellingen van het Rijk neergeschreven en 
het zijn de provincies die instaan voor de uitvoering van dit programma. Het is via dit programma dat 
men stabiliteit en continuïteit wil genereren bij een wisseling van politieke macht. 
 

VOORNAAMSTE CONCLUSIES 

- De definitie houdt in dat het platteland zowel onbebouwde (groene) als bebouwde ruimte 
omvat.  

- Het platteland wordt gedefinieerd in 2 klassen: niet verstedelijkt en weinig verstedelijkt.  
- De methode van omgevingsadressendichtheid vindt zijn kracht in zijn ruimtelijke analyse en 

zijn koppeling naar statistische gegevens. 
 
 

5.6. Afbakening van het platteland in Wallonië op basis van specifieke indexen 

Studie door CAP Ruralité (CAPRU)10 
 
NAAMGEVING 

communes rurales 
 

ONDERLIGGENDE CRITERIA 

Door de Cellule CAPRU (La Cellule d'Analyse et de Prospective en matière de Ruralité) werd een 
alternatieve methodiek ontwikkeld om het rurale platteland in Wallonië af te bakenen. Het resultaat 
van deze afbakening wordt vergeleken met twee andere, gangbare, afbakeningsvoorstellen voor het 
platteland in Wallonië.  

                                                      
10

 Een permanente onderzoeksgroep gespecialiseerd in het analyseren en voorspellen voor het landleven; 
CAPRU Cell, werd opgericht binnen de Unit Economie en plattelandsontwikkeling, Agri-Tech Bio Gembloux 
(Universiteit van Gembloux: landbouw, milieu, boswetenschappen, scheikunde en biologie en biostatistiek). 
Partners zijn: Cabinet du Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt 
et du Patrimoine de la Région wallonne; Direction générale de l’Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement, Direction du Développement rural (DGARNE); Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective 
et de la Statistique (IWEPS); Fondation Rurale de Wallonie (FRW); Union des Villes et Communes Wallonnes 
(UVCW) en Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT).  
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1. CAPRU 
Gebieden worden geselecteerd op basis van hun geografische toegankelijkheid en hun 
ligging tegenover andere gebieden.  

2. OECD 
Gebieden worden geselecteerd op basis van hun bevolkingsdichtheid uitgedrukt in aantal 
inwoners/km². 

3. Bodemgebruik 
Gebieden worden geselecteerd op basis van hun bodemgebruik. 

 
1. CAPRU 
In de studie voor het bepalen van de grenzen van het platteland wordt gebruik gemaakt van twee 
verschillende invloeden en criteria:  

- De invloed van de ligging en omgeving: PI-index (l’indice de périphéralité)  
- De invloed van de toegankelijkheid, of nabijheid in de tijd: DT-index, de index van de 

tijdsafstand (l’indice de distance-temps) 
 

PI- index 

 
Met : 

- Pi : De index van de perifere ligging van de gemeente i 
- Si : Oppervlakte van de gemeente i 
- Sj : Oppervlakte van de gemeente j  
- dij : De afstand die de gemeente i met de gemeente j scheidt 
- xi : de variabele van de gemeente i (bevolkingsdichtheid) 
- xj : de variabele van de gemeente j (bevolkingsdichtheid) 
- k : constante factor die de systematische invloed van de afstand kan meten 

Deze index wordt vervolgens bewerkt in een algoritme (met externe factoren zoals: 
bevolkingsdichtheid en afstand tussen kernen). Het uiteindelijke resultaat is een getal uitgedrukt in 
inwoners/km². Dit cijfer bespreekt de ligging en de invloed van de omgeving op een bepaald gebied. 
 
DT-index 

Geografische toegankelijkheid heeft betrekking op het gemak waarmee een plaats kan bezocht 
worden en de belangstelling om deze plaats te bezoeken. Het begrip ‘toegankelijkheid van diensten’ 
is vastgesteld op basis van afstanden uitgedrukt in de tijd die nodig zijn om naar een lokale cluster 
van diensten en werkgelegenheden te gaan. De werkhypothese hierachter is dan ook dat ‘de 
tijdsafstand (DT) evenredig is aan het isolement van een gemeente voor diverse diensten’. 
De DT-index wordt berekend op basis van 2 elementen: 

- De tijdsafstand tussen de inwoners van een gemeente en een centrum van werkgelegenheid 
en diensten.  

- De tijdsafstand tussen de inwoners van een gemeente en bepaalde specifieke (minder 
voorkomende) diensten. 

 

Selectie van centra van werkgelegenheden 
- Volume van de werkgelegenheid (> 15000 arbeidsplaatsen) 
- De werkgelegenheidsdichtheid (> 600 banen/km²) 
- De werkgelegenheidsgraad (tewerkgestelden in de stad/aantal inwoners op arbeidsleeftijd in 

de stad > 1.4) 
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Selectie van centra van diensten 
- Secundaire scholen (‘service naar het onderwijs is een fundamentele dienst’): ratio van de 

studenten ingeschreven/de studenten ingeschreven en wonend in dezelfde gemeente/stad  
- Grootschalige winkelcentra (‘een druk bezochte plaats door een gevarieerd publiek en 

waarbij de prijzen een concurrentie aangaan met de kleinere handelaars’) 
- Tewerkstelling van 7000 lokale arbeiders 
- Plaatselijke ziekenhuizen (‘het is een plaats waar zorg wordt aangeboden aan de inwoners’): 

een ziekenhuis wordt aanzien als plaatselijk van zodra 80% van de patiënten afkomstig zijn 
uit Wallonië 

 

Beoordeling van de verplaatsingstijd 
Uit een studie van ACRF(2007)11 wordt een drempel naar voor geschoven: vijftien minuten met 
de auto rijden wordt aanzien als dicht bij huis. 

 
Resultaat 

Door het combineren van deze 2 criteria wordt een definitie van landelijkheid naar voor geschoven: 
De landelijke gemeenten in Wallonië worden gekenmerkt door een ‘Pi ≤ 705 inwoners/km² en DT ≤ 
15min’. 

 

 

 
Figuur 19. Kaart met de classificatie van de gemeenten volgens de ‘indice de périphéralité’ en de ‘indice de distance-temps’ van de Waalse 

gemeenten (http://capru.fsagx.ac.be/attachments/104_Etude.pdf) 

 

2. OECD 
De afbakening opgesteld door het OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) 
is gebaseerd op de grenswaarde van 150 inwoners/km². Gebieden met een bevolkingsdichtheid 
onder deze grenswaarde zijn plattelandsgebieden, gebieden met een hogere waarde zijn stedelijk.  
 

                                                      
11

 http://www.acrf.be/index.php 
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Figuur 20. Kaart met de OECD classificatie van de Waalse gemeenten 

 
3. Bodemgebruik 
Deze afbakening steunt op 2 criteria: bevolkingsdichtheid < 150 inwoners/km² of het 
landoppervlakte van deze gemeente bestaat voor meer dan 80% uit landbouwgebieden, weilanden, 
boomgaarden, bossen, leeg land, water en wegen. 
 

 
Figuur 21. Vergelijking tussen voorgestelde afbakeningsmethodieken (OECD < 150 inwoners/km2 ; CAPRU PI < 705 inwoners/km2 of DT > 15 

minuten; bevolkingsdichtheid < 150 inwoners/ km2 of > 80% opp. uit landbouw, bosbouw, weilanden en boomgaarden) 

(http://capru.fsagx.ac.be/attachments/104_Etude.pdf)   
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SCHAAL 

1. CAPRU: niveau van de fusiegemeenten 
2. OECD: niveau van de fusiegemeenten of statistische sectoren 
3. Bodemgebruik: niveau van de fusiegemeenten 

 

ACTUALISATIE 

1. CAPRU: uitgebracht en laatst aangepast in 2007 
2. OECD: laatste actualisatie vond plaats in 2006 
3. Bodemgebruik: laatste actualisatie vond plaats in 1998 

 

DEFINITIES EN SPECIFIEKE TERMEN 

1. CAPRU: het platteland bestaat uit gebieden met een Pi index < 705 inwoners/km² of met een 
DT-index van meer dan 15 minuten.  

2. OECD: het platteland bestaat uit gebieden met minder dan 150 inwoners/km². 
3. Bodemgebruik: het platteland bestaat uit gebieden met minder dan 150 inwoners/km² of 

gebieden waarvan 80% van het landoppervlakte bestaat uit landbouwgebieden, weilanden, 
boomgaarden, bossen, leeg land, water en wegen. 

 

CONTEXT & MOTIEF 

Het platteland krijgt een steeds grotere rol in de Europese gemeenschap en in het Waalse Gewest. 
Tot op heden wordt het eenvoudigste criterium van de OECD (150 inwoners/km²) gebruikt om de 
scheiding tussen het platteland en het stedelijk gebied te maken. In 2006 resulteerde dit in 123 
Waalse gemeenten die benoemd werden tot landelijk gebied. Een studie uitgevoerd door CAPRU in 
2007 wees er echter op dat in de periode 2005-2007 een sterke daling van de landelijke gemeenten 
plaatsvond aan de hand van het OECD criterium. In deze studie pleit men er dan ook voor om nieuwe 
criteria toe te passen die voor een realistische kijk kunnen zorgen. Het doel van de studie van CAPRU 
is dan ook om een voorstel te doen naar nieuwe criteria die een beter beeld kunnen geven van het 
huidige platteland om dit vervolgens te gebruiken in haar beleid. 
 

IMPACT 

1. CAPRU: geen juridische of beleidsmatige impact, enkel opgesteld voor analyses en studies 
2. OECD: beleidsmatige impact 
3. Bodemgebruik: geen juridische of beleidsmatige impact, enkel voor analyses en studies 

 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Specifiek ontwikkelde indicatoren verwijzen naar de aanwezigheid of afwezigheid van 
diensten op het platteland en de tijd nodig om centra in de omgeving te bereiken.  

- Methodiek niet direct toepasbaar op Vlaanderen omwille van de verschillende ruimtelijke 
context van Vlaanderen en Wallonië. 

 
 

5.7. Urban-rural typology door ESPON 

Studie door het European Observation Network, Territorial Development and Cohesion (ESPON)12 
 
NAAMGEVING 

high urban influence – low urban influence 
high urban intervention – medium urban intervention – low urban intervention 
 

                                                      
12

 http://www.espon.eu  
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ONDERLIGGENDE CRITERIA 

In de verhouding tussen stad en platteland wordt een onderscheid gemaakt tussen structurele en 
functionele aspecten. Structurele aspecten bespreken de fysieke karakteristieken die in de tijd 
relatief stabiel blijven en die in de meeste gevallen resultaat zijn van menselijke activiteiten 
doorheen de tijd. Deze structurele eigenschappen zijn bodemgebruikspatronen, 
nederzettingsstructuren en bevolkingsdichtheden. Functionele relaties verwijzen naar het feitelijk 
gebruik van de fysieke omgeving, zoals diverse vormen van productie, consumptie en communicatie.  
Het ESPON ontwikkelde een methodiek die op verschillende schaalniveaus kan worden toegepast. 
Afhankelijk van het gekozen schaalniveau kunnen de concrete grenswaarden van de criteria worden 
aangepast.  
 
Stedelijke invloed (urban influence) 
Dit criterium evalueert de bevolkingsdichtheid van een deelgebied ten opzichte van een 
referentiegebied en/of houdt rekening met de grootte van de stedelijke centra in het deelgebied. Zo 
zal een gebied waar de densiteit hoger is dan het landelijk gemiddelde (afhankelijk van de gekozen 
schaal) gecategoriseerd worden onder een hoge stedelijke invloed. Dit criterium wordt beschouwd 
als een functioneel gegeven, alhoewel ook het structureel aspect belangrijk is aangezien 
nederzettingspatronen worden gekenmerkt door een hoge inertie. 
 
Menselijke invloed (human interventions) 
Het niveau van de menselijke invloed wordt beoordeeld op basis van de bodemgebruikkaart en 
wordt beschouwd als een structureel gegeven. 
Zo wordt voor elk NUTS gebied de volgende opdeling gemaakt: 

- Hoge menselijke invloed: minstens de bebouwde oppervlakte ligt boven het gemiddelde 
- Matige menselijke invloed: minstens de oppervlakte landbouwgrond ligt boven het 

gemiddelde 
- Lage menselijke invloed: alleen de oppervlakte overige gronden (niet landbouw en niet 

bebouwd) ligt boven het gemiddelde 
Het gemiddelde wordt steeds berekend op de gekozen schaal (Europa, België, ...). 
 
SCHAAL 

Toepasbaar op diverse schaalniveaus, afhankelijk van de graad van detail van de beschikbare data 
(verschillend per regio/land). 
 
ACTUALISATIE 

Het laatste rapport van deze studie is uitgebracht in 2007. 
 

CONTEXT & MOTIEF 

Deze afbakening werd opgesteld doordat er zich een gebrek vormde aan uniformiteit bij de indeling 
van de stedelijke en de landelijke gebieden in Europa. 
Met deze indeling brengt ESPON een uniforme classificatie die zowel van toepassing is op Europees 
als op lokaal niveau. Hiermee wordt het mogelijk om verschillende gebieden met elkaar te 
vergelijken en te beoordelen. 
 

IMPACT 

Deze indeling wordt gebruikt voor Europese studies en heeft geen beleidsmatige impact. 
 

EVALUATIE EN RUIMTELIJKE ANALYSE 

- Het model is toepasbaar op verschillende schaalniveaus. 
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- In het model wordt gebruik gemaakt van reeds gekende criteria als bevolkingsdichtheid en 
bodemgebruik.  

- Een koppeling aan statistische sectoren is mogelijk binnen een Belgische of Vlaamse context.  
 

 
Figuur 22. Kaart met de ESPON urban-rural typology voor België 

(http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/UrbanRural/fr-1.1.2_revised-

full_31-03-05.pdf)  
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Figuur 23. Kaart met de ESPON urban-rural typology voor Europa 

(http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/ThematicProjects/UrbanRural/fr-1.1.2_revised-

full_31-03-05.pdf)  
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6. CONCLUSIES DEELOPDRACHT 1 
 

In de deelopdracht 1 werd onderzocht in hoeverre de verzamelde definities, afbakeningen en 
gehanteerde criteria bruikbaar kunnen zijn in het licht van het Vlaams plattelandsbeleid met een 
gedifferentieerde benadering van het platteland in functie van de beschouwde beleidsdoelen.  
Op basis van een eerste analyse van de verschillende benaderingen kunnen, binnen deelopdracht 1, 
al enkele conclusies worden gemaakt met betrekking tot het schaalniveau en de gehanteerde 
criteria. Een specifieke vertaling naar de bruikbaarheid van deze informatie voor de Vlaamse context 
wordt in deelopdracht 2 uitgewerkt.  
 

6.1. Schaalniveau 

Er worden verschillende schaalniveaus gehanteerd voor de besproken afbakeningen. 
- Perceelsniveau:  

Dit is het laagste gehanteerde schaalniveau. De stedelijke gebieden uit het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen worden op deze schaal afgebakend. Deze afbakening gebeurt 
louter op basis van beleidsoverwegingen en is een werk dat jaren tijd kost. Er zijn bovendien 
geen demografische of socio-economische gegevens beschikbaar op het niveau van percelen. 

- Cellulair niveau: 
Het VITO werkt in het RuimteModel met cellen van 150 op 150 m. Als enkel naar landgebruik 
wordt gekeken is dit een bruikbare onderverdeling. Andere data is niet beschikbaar op het 
niveau van rastercellen. 

- Statistische sectoren: 
Dit is het laagste dataniveau waarop nog veel informatie beschikbaar is. De ADSEI gebruikt 
dit schaalniveau om woonkernen te definiëren. Omwille van de beschikbaarheid van 
bevolkingsgegevens op dit schaalniveau is het mogelijk een afbakening te maken op basis van 
bevolkingsdichtheid.  
Naar andere meer diepgaande demografische en socio-economische data toe stelt zich het 
probleem van de actualisatie. Vaak dient te worden teruggevallen op de cijfers van de Socio-
Economische Enquête van 2001. Het is onduidelijk op welke manier in de toekomst cijfers 
zullen worden verzameld op het niveau van statistische sectoren. Op federaal niveau wordt 
in ieder geval geen nieuwe Socio-Economische Enquête georganiseerd.13 

- Deelgemeenten:  
Dit schaalniveau wordt slechts beperkt gebruikt, enkel in het kader van PDPO II. Het 
schaalniveau van deelgemeenten is echter niet eenduidig. In het verleden zijn discussies 
bekend met bepaalde provincies over de juiste afbakening van de deelgemeenten 
(afhankelijk van het referentiemoment voor de fusie). 

- Fusiegemeenten: 
Dit is het vaakst gebruikte schaalniveau, zowel om redenen van databeschikbaarheid als 
bestuurskundig (de financiering van plattelandsprojecten verloopt meestal via de 
fusiegemeenten).  

 
Het gehanteerde schaalniveau is afhankelijk van  

1. de doelstelling van de afbakening; 
2. de mate waarin data beschikbaar zijn. 

Enkele voorbeelden: 
Een gedetailleerde afbakening van de ‘onbebouwde ruimte’, kan op cellulair niveau voor het meest 
nauwkeurige resultaat zorgen. Een afbakening op basis van bevolkingsdichtheid, kan gebruik maken 

                                                      
13

 Mondelinge mededeling van H. Schelfaut (Studiedienst Vlaamse Regering) tijdens stuurgroepvergadering 
21/06/2010. 
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van informatie gekoppeld aan de statistische sectoren. Vaak anticipeert een afbakening echter op 
aspecten die te maken hebben met bestuurskracht, bijvoorbeeld in het kader van financiering van 
plattelandsgemeenten. In dat geval wordt vaak geopteerd voor een afbakening op het niveau van 
fusiegemeenten.  
 

6.2. Criteria 

Er bestaat een grote verscheidenheid aan criteria of indicatoren die worden gebruikt in de besproken 
afbakeningen. In theorie is het aantal criteria die kunnen worden gebruikt voor het omschrijven van 
het platteland oneindig. 
In de volgende radarfiguur is een overzicht gegeven van de criteria die werden gehanteerd in de 
verschillende onderzochte benaderingen of afbakeningen van het platteland in Vlaanderen of in de 
buurlanden. De verschillende indicatoren zijn in de figuur thematisch gegroepeerd, met onder meer 
diverse indicatoren in relatie tot personen/gezinnen, indicatoren die gerelateerd zijn aan de 
morfologie van de bebouwde ruimte of de onbebouwde ruimte, complexe indicatoren gecreëerd in 
het kader van onderzoeken in andere regio’s...  
De radarvoorstelling geeft een overzicht van de verschillende indicatoren, maar maakt het in principe 
ook mogelijk om scores voor elk van deze indicatoren weer te geven, en dit door middel van punten 
in het rooster. Een gebied of streek die vooral gekenmerkt wordt door onbebouwde ruimte zou dus 
vooral scoren in het groene segment van de figuur, en minder in het grijze segment. In de praktijk is 
het werken met al deze criteria voor de beoordeling van een concreet project of een regio praktisch 
niet haalbaar. In het verder verloop van deze studieopdracht werd, samen met de stuurgroep, een 
selectie gemaakt van de criteria of indicatoren die verder zullen worden meegenomen in het kader 
van deze opdracht.  

 
Figuur 24. Scala van indicatoren: radarvoorstelling 
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Soms worden er in de onderzochte voorbeelden geen criteria gebruikt, zoals bij de afbakening van 
stedelijke gebieden in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Deze afbakening 
gebeurt louter op basis van beleidsoverwegingen. Ook de afbakening in het kader van de STeR- en 
ZORO projectoproepen heeft een zuiver beleidsmatige basis. Ze is gebaseerd op de selectie van 
groot- en regionaalstedelijke gemeenten en kleinstedelijke gebieden in het RSV. 
 
Sommige criteria komen erg vaak terug in de afbakeningen: 

- Bevolkingsdichtheid: 
Terug te vinden in de OECD-afbakening (150 inw/km²), de studie van Lenders et al. (600 
inw/km²), de SPRE-afbakening, de PDPO II-afbakening (300 inw/km²) en bij de selectie van 
gemeenten voor het Plattelandsfonds (door de VVSG). 

- Bebouwingsdichtheid/-percentage:  
Dit criterium wordt gebruikt bij de afbakening van de stadsgewesten, de PDPO II-selectie en 
bij de selectie van gemeenten voor het Plattelandsfonds (door de VVSG). 
 

Andere criteria zijn specifiek voor bepaalde afbakeningen: 
- Morfologisch criterium (bebouwd/onbebouwd):  

Dit wordt enkel gebruikt in de ADSEI-afbakening van woonkernen, en onrechtstreeks ook in 
de afbakening van agglomeraties (behorende tot de stadsgewesten). 

- Functionele criteria: 
Bij de afbakening van de stadsgewesten worden functionele criteria gebruikt, nl. parameters 
omtrent migratie, arbeidspendel en schoolpendel. 

- Landbouw-economische criteria: 
Deze criteria zijn karakteristiek voor de SPRE-afbakening en de daarop gebaseerde VRIND-
afbakening. De gebruikte criteria zijn het aandeel werkgelegenheid in de landbouw en de 
oppervlakte cultuur- en landbouwgrond. 

- Financieel-bestuurskundige criteria: 
In de selectie van gemeenten met lage bestuurskracht, door de VVSG, worden dergelijke 
criteria gebruikt. Dit met het oog op het selecteren van die gemeenten met een lage 
financiële draagkracht. De gehanteerde criteria zijn het aantal inwoners, het kadastraal 
inkomen en de personenbelasting. 

- Persoons- en gezinsgebonden criteria: 
Bij de opmaak van de Atlas achtergestelde buurten worden verschillende persoonsgebonden 
kenmerken gebruikt, zoals scholing, sociale situatie en tewerkstelling. Bij de afbakening op 
basis van migratiebekkens (door D. Willaert) worden verschillende criteria gebruikt die de 
gezinssituatie kenmerken (alleenstaanden, éénoudergezinnen, jonggehuwden, …). 

- Omgevingsindicatoren: 
In het RuimteModel van het VITO worden omgevingsindicatoren gebruikt die iets zeggen 
over nabijheid, verweving en ruimtelijke patronen. 

 
De keuze van criteria in de diverse onderzoeken wordt onder meer bepaald door:  

1. de focus van het onderzoek en/of het beleid; 
2. de praktische haalbaarheid (beschikbaarheid, beperkt aantal criteria...) en helderheid van de 

communicatie. 
Enkele voorbeelden:  
Bij de opmaak van de atlas van achtergestelde buurten worden heel wat persoonsgebonden criteria 
gebruikt. Dit is evident aangezien armoede kan worden geanalyseerd vanuit persoonsgebonden 
kenmerken. In de benadering van het SPRE, een beleidsvoorbereidend document voor het ruimtelijk-
economisch beleid in Vlaanderen, staan economische indicatoren centraal.  
In de Waalse aanpak is geopteerd voor twee complexe, samengestelde indicatoren. De berekening 
van deze indicatoren is niet eenvoudig. Een dergelijke keuze verondersteld dat de indicatoren 
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worden aangeleverd door de opdrachtgever, en dat er een open communicatie wordt gevoerd over 
deze indicatoren. (in de Waalse context is een website ontwikkeld waar deze indicatoren kunnen 
worden bekeken) 
In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van meer eenvoudige indicatoren, met basisdata die 
rechtstreeks beschikbaar zijn.
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6.3. Synthetiserende tabellen 

6.3.1. Binnenlandse voorbeelden 

  
Kaart Naamgeving 

% ‘platteland’ 

Vlaanderen 
Schaalniveau Criteria 

1 
selectie woonkernen 

ADSEI 

 

open ruimte 

woonkern 
74% 

statistische 
sector 

morfologisch 
aaneensluitende bebouwing 

2 
afbakening stedelijke 

gebieden RSV 

 

buitengebied 

stedelijk gebied 
90% perceelsniveau 

juridische vertaling van 
ruimtelijke beleidsopties 

3a 
OECD-afbakening 

fusiegemeenten 

 

rural area 

urban area 
9% fusiegemeente 150 inwoners/km² 

3b 
OECD-afbakening 

statistische sectoren 

 

“ 69% 
statistische 

sector 
“ 
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4a 
studie Lenders et al. 

fusiegemeenten 

 

platteland 

niet-platteland 
79% fusiegemeente 600 inwoners/km² 

4b 
studie Lenders et al. 

statistische sectoren 

 

“ 82% 
statistische 

sector 
“ 

5a 
stadsgewesten 

niet-agglomeratie 

 

niet-agglomeratie 

agglomeratie 
86% fusiegemeente 

aanpassing aan 
gemeentegrenzen van 

terreinopname 
‘aaneengesloten bebouwing’ 

5b 
stadsgewesten 

niet-stadsgewest 

 

niet-stadsgewest 

stadsgewest 
(= agglomeratie + 

banlieue) 

69% fusiegemeente 

banlieue: criteria m.b.t. 
bevolkingsgroei, 

mediaaninkomen, migratie, 
arbeidspendel, schoolpendel, 

bebouwde oppervlakte 

6a 
SPRE 

rurale cluster 

 

rurale cluster 

stedelijke + amorfe 
cluster 

43% fusiegemeente 

bevolkingsdichtheid, 
bevolkingsevolutie, aandeel 

werkgelegenheid in de 
landbouw, oppervlakte 

cultuur- en landbouwgrond 
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6b 

SPRE 

rurale + amorfe 

cluster 

 

rurale+amorfe 
cluster 

stedelijke cluster 
77% “ “ 

7a 
vrind 

platteland 

 

platteland 

stedelijk 
32% fusiegemeente 

combinatie RSV-
buitengebied en SPRE-

afbakening 

7b 

vrind 

platteland + 

overgangsgebied 

 

platteland + 
overgangsgebied 

stedelijk 
58% “ “ 

8a 
PDPO II As 3/4 en VVP 

platteland 

 

platteland 

stedelijke gebieden 
(waarvan grote 

open ruimtegehelen 
tot platteland 

behoren) 

93% perceelsniveau 
afbakening stedelijke 

gebieden RSV 

8b 
PDPO II As 3/4 en VVP 

ruraal platteland 

 

ruraal platteland 

niet-ruraal 
platteland + 

stedelijke gebieden 

51% deelgemeente 
≤ 300 inwoners/km² 

≤ 15% bebouwde 
oppervlakte 
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9 
ZORO- en STeR 

projectoproepen 

 

buitengebied 

niet-buitengebied 
78% fusiegemeente 

géén regionaalstedelijke of 
grootstedelijke gemeenten 

(cfr. RSV) 
wel kleinstedelijke 

gemeenten, behalve stedelijk 
weefsel 

10 

VVSG 

selectie 

plattelandsbeleid 

 

platteland 

niet-platteland 
31% fusiegemeente 

inwonersaantal, 
bevolkingsdichtheid, fiscale 

draagkracht o.b.v. kadastraal 
inkomen/personenbelasting, 

procentuele bebouwde 
oppervlakte 

11a 
migratiebekkens 

landelijk 

 

landelijk 

stedelijk + 
randstedelijk 

76% fusiegemeente 

criteria m.b.t. 
huishoudenstypologie: 

vroegtijdig huwen, 
ongehuwd samenwonen, 

alleenwonenden, 
éénoudergezinnen, etc. 

11b 

migratiebekkens 

landelijk + 

randstedelijk 

 

landelijk + 
randstedelijk 

stedelijk 
89% “ “ 

12 RuimteModel 

 
voorbeeld: verweving van versteende 
ruimte (zoekstraal 750 m) (VITO, 2009) 

open ruimte 
versteende ruimte 

groene ruimte 
… 

nvt 
roostercel (150 
op 150 meter) 

mogelijkheid tot berekening 
van omgevingsindicatoren 

m.b.t. nabijheid, verweving, 
ruimtelijke patronen 
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13 
Atlas achtergestelde 

buurten 

 
voorbeeld: plattelandsachterstelling in 
Vlaanderen (Kesteloot en Meys, 2008) 

nvt nvt 
statistische 

sector 

analyse van ‘typische’ 
plattelandsachterstelling in 
Vlaanderen, voornamelijk 
o.b.v. persoonsgebonden 

kenmerken 

 

6.3.2. Buitenlandse voorbeelden 

  
Naamgeving Schaalniveau Criteria 

1 Defining rural England and Wales 
urban - rural 

sparse – less sparse 
Output Area 

(statistische sector) 
bevolkingsdichtheid 

 

2 

 

The local authority rural/urban 

classification of England 

urban – rural 

significant rural – rural 50 – rural 80 
Local Authorities 

(gemeente) 

 
bevolkingsaantal 

bevolkingsdichtheid 
 

3 
Grootstedelijke agglomeraties en 

stadsgewesten in Nederland 

grootstedelijke agglomeraties 

stadsgewesten 
gemeente 

morfologisch 
regionale arbeidsmarkt 
regionale woningmarkt 

4 Vitaal platteland in Nederland 

 
landelijk, weinig stedelijk 

matig stedelijk, sterk stedelijk, zeer sterk 
stedelijk 

gemeente omgevingsadressendichtheid 

5a CAP Ruralité Wallonie 

une commune rurale 

une commune urbaine 
gemeente 

 
PI-index (perifere ligging) 

DT-index (toegankelijkheid) 
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5b OECD: Wallonie 

rural area 

urban area 
statistische sector <150 inwoners/km² 

5c Afbakening platteland: Wallonie 

platteland 

niet-platteland 
gemeente 

<150 inwoners/km² 
landoppervlakte >80% uit 

landbouwgebieden, weilanden, 
boomgaarden, water en wegen 

6 
Territorial Development and 

Cohesion (ESPON) Europe 

 
high urban influence, high human 

intervention 

high urban influence, medium human 
intervention 

high urban influence, low human 
intervention. 

low urban influence, high human intervention 

low urban influence, medium human 
intervention 

low urban influence, low human intervention 

NUTS 
(statistische sector) 

bevolkingsdichtheid 
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6.4. Globale conclusie bij deelopdracht 1 

Tot op vandaag gebruikte Vlaanderen voor elk afzonderlijk plattelandsinitiatief een op maat 
gemaakte plattelandsomschrijving op basis van bestaande data of eerder gemaakte afbakeningen. 
De inventarisatie van deelopdracht 1 maakt duidelijk dat, afhankelijk van de invalshoek of de 
beleidscontext, men tot een andere omschrijving van het platteland komt. Naargelang de gebruikte 
criteria varieert het percentage van de oppervlakte in Vlaanderen dat tot het platteland behoort 
maar liefst van 9 tot 93%. Bij het uitzetten van de contouren van het plattelandsbeleid, de 
beleidsomkadering, de plattelandsinitiatieven op het terrein en de uitwerking van het 
plattelandsfonds wordt aangebotst tegen deze grenzen van het platteland. Een heldere omschrijving 
van het Vlaamse platteland dringt zich op en is een belangrijke bouwsteen voor de verdere 
ontwikkeling van een beleidsvisie, het plattelandsfonds en PDPO3. Er is nood aan de ontwikkeling 
van een methodiek van waaruit gewerkt kan worden aan de leefbaarheid op het Vlaamse platteland 
vanuit indicatoren die rekening houden met de typische sociaal-culturele historiek van Vlaanderen. 
Vlaanderen heeft immers door zijn ligging en sociaal-economische evolutie een ruimtelijke structuur 
waarbij de stedelijke gebieden sterk vervlochten zijn met het platteland. Door indicatoren aan 
beleidsthema’s te koppelen kan in kaart gebracht worden waar bepaalde plattelandsthema’s het 
meest aan de orde zijn, zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. 
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7. UITWERKEN VAN EEN BRUIKBARE METHODIEK (deelopdracht 2)  
 

7.1. Inleiding 

Op basis van de deelopdracht 1 waarin de verzamelde definities, afbakeningen en gehanteerde 
criteria werden geanalyseerd (zie ook verzamelde tabellen op het einde van hoofdstuk 6, tabel 6.3.1. 
en tabel 0.) werd in dit deel onderzocht in welke mate dit bruikbaar is voor het Vlaams 
plattelandsbeleid.  
Op basis daarvan werd een dynamisch criteriaset opgebouwd die bruikbaar kan zijn voor enerzijds 
het ondersteunen van het Vlaams plattelandsbeleid en anderzijds voor het selecteren van te 
financieren plattelandsprojecten. De gebruikte methodiek wordt verder toegelicht in 7.2.1.  
Bijkomend dient vermeld te worden dat verschillende schaalniveaus (statistische sector, 
deelgemeente, fusiegemeente) werden gehanteerd; dit hangt samen met zowel de wijze waarop 
data werd verzameld als de nuttigheid van de schaal voor de indicator c.q. beleidsthema. 
De gebruikte dataset bestaat uit bestaande data van verschillende jaren waardoor de data niet 
steeds even actueel zijn. Binnen de beperkte opdracht kon enkel geput worden uit bestaande data, 
indicatoren en analyses en konden geen actuele sets worden opgebouwd. 
In de mate van het mogelijke is de betrouwbaarheid van de data onderzocht en worden bij elk 
onderdeel kanttekeningen geplaatst die de sterktes of zwaktes ervan aanduiden. 
 

7.2. Omschrijving platteland 

7.2.1. Globale methodiek 

De dynamische indicatorenset werd uitgewerkt voor zes thema’s waarrond momenteel in 
Vlaanderen plattelandsbeleid wordt gevoerd. Een eerste insteek voor de keuze van thema’s werd 
gegeven door de onderzoeksopdracht “Begeleiding opstart plattelandsfonds vanuit bestuurskundige 
expertise” (uitgevoerd door KULeuven en UA). Binnen dit onderzoek werden vanuit een bottom-up 
proces verschillende actuele plattelandsthema’s aangebracht. Op basis van diverse beleidsteksten 
over het plattelandsbeleid in Vlaanderen en een verkenning van concrete ‘plattelandscases’ - 
verzameld in het kader van deze opdracht - werd de formulering en de scope en deze thema’s verder 
gespecificeerd. De uiteindelijke keuze van thema’s werd geformuleerd in overleg met de 
opdrachtgever en de leden van de stuurgroep.  
De thema’s zijn:  

- Behoud en/of versterken van de open ruimte 
- Aanleg, onderhoud en beheer van lokale infrastructuren 
- Minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen 
- Behoud en/of versterking van de lokale economie 
- Onderhoud en beheer van lokaal patrimonium 
- Aanbieden van (minimale) diensten (onderwijs, cultuur, welzijn, educatie ...) 

 
Voor elk van deze thema’s werden, in overleg met opdrachtgever en stuurgroep, relevante 
indicatoren weerhouden. Deze indicatoren maken het mogelijk om ruimtelijk in beeld te brengen 
waar dit beleidsthema, op vandaag en in Vlaanderen, zich ruimtelijk manifesteert en/of waar een 
beleidsmatige interventie mogelijk of gewenst is. 
De keuze van de indicatoren is, binnen het kader van deze beperkte opdracht, eerder ‘data driven’. 
De focus van de opdracht lag op het ontwikkelen van een methodiek om tot een dynamische 
omschrijving van het platteland in Vlaanderen te komen, en niet op het fijnstellen en toepassen van 
deze methodiek voor Vlaanderen. Dit impliceert dat binnen deze opdracht maximaal gebruik is 
gemaakt van bestaande data, analyses en indicatoren. Deze data zijn niet steeds even actueel.  
Wanneer bijvoorbeeld gebruik gemaakt werd van data uit de Socio-Economische Enquête uit 2001, 
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kunnen terecht vragen worden gesteld bij het gebruik van deze data voor toekomstig beleid. Het 
betreft ook steeds statische indicatoren, die een momentopname weergeven. In het kader van het 
plattelandsbeleid kan het ook interessant zijn evoluties weer te geven.  
Aansluitend op deze tekortkomingen kan het daarom wenselijk zijn om bij wijze van vervolgtraject 
voor sommige thema’s specifieke onderzoeksopdrachten uit te schrijven die tijd en ruimte geven om 
samen met de opdrachtgevers actuele datasets op te bouwen en specifieke indicatoren te 
ontwikkelen. Mogelijk is er op dit vlak een samenwerking mogelijk met het Steunpunt Ruimte en 
Wonen, een beleidsondersteunend onderzoeksnetwerk dat onder andere ruimtelijke indicatoren 
aanmaakt en ruimtelijk voorstelt14. 
 
In wat volgt worden de indicatoren afzonderlijk voorgesteld en per thema grafisch en geografisch 
gecombineerd in een sterdiagram en een synthetiserende GIS-kaart voor Vlaanderen. Als 
voorstellingswijze wordt steeds gekozen voor kwartielen. Meer uitleg over de gebruikte methodiek 
en voorstellingswijze is te vinden in bijlage I. 
De gekozen indicatoren per thema zijn niet voor elk thematisch beleidsvraagstuk allemaal even 
relevant. De synthetiserende GIS-kaart die in dit rapport per thema wordt voorgesteld heeft dan ook 
weinig beleidsrelevantie en is enkel bedoeld om de mogelijkheden van de methodiek weer te geven. 
Bovendien worden in deze synthetiserende kaart de verschillende indicatoren gewoonweg 
‘gesommeerd’ zonder wegingsfactoren. De kaart geeft wel duidelijk de regionale verscheidenheid 
weer tussen de verschillende plattelandsregio’s met betrekking tot het thema. 
  
Afhankelijk van de beleidsvraag zullen slechts een aantal indicatoren binnen een thema, of zelfs over 
de thema’s heen, relevant zijn. Deze kunnen dan worden gecombineerd in een specifieke 
synthesekaart. 
Indien bijvoorbeeld een specifiek beleid zou worden uitgewerkt rond de open ruimte-gebieden 
gesitueerd in de nabijheid van de meer verstedelijkte gebieden in Vlaanderen dan kan worden 
gebruik gemaakt van de indicatoren ‘bevolkingsdruk op de open ruimte’ en ‘voorkomen van open 
ruimte’ (thema ‘Behoud en/of versterken van de open ruimte’). De indicatoren binnen dit thema die 
verwijzen naar contiguïteit van de groene ruimte en de landbouwruimte zijn minder relevant 
aangezien hierbij vooral samenhangende monofunctionele natuur- en agrarische gebieden worden in 
beeld gebracht. De versnipperde open ruimte in de rand van de stedelijke gebieden zal vermoedelijk 
niet via deze indicatoren in beeld kunnen worden gebracht.  
De omgekeerde redenering kan ook worden gevoerd. Een beleid gericht op het verhogen van de 
samenhang van de open ruimte in Vlaanderen kan niet ruimtelijk worden gedifferentieerd op basis 
van de indicator ‘bevolkingsdruk op de open ruimte’.  
 
De GIS-kaarten per indicator zijn opgemaakt op schaalniveau van gemeenten, deelgemeenten of 
statistische sectoren, afhankelijk van het schaalniveau van de beschikbare data. De gecombineerde 
GIS-kaarten per thema kennen eveneens verschillende schaalniveaus, afhankelijk van de gebruikte 
data maar ook in functie van het bijhorende beleidsthema. Enkele voorbeelden ter illustratie:  

- Voor het beleidsthema ‘behoud en/of versterking van de open ruimte’ is het belangrijk om 
zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen waar in Vlaanderen, anno 2010, open ruimte 
aanwezig is en kan behouden of versterkt worden. De keuze voor de gemeente als 
schaalniveau, zou alle aanwezige open ruimtes in de rand van de meer verstedelijkte 
gebieden van Vlaanderen als het ware onzichtbaar maken. Vanuit deze redenering is 
geopteerd voor het schaalniveau van de statistische sector.  

- Het beleidsthema ‘behoud en/of versterking van de lokale economie’ is een thema dat 
veeleer gelieerd is aan een groter schaalniveau, met name de gemeenten of zelfs 
samenhangende regio’s in Vlaanderen.  

                                                      
14

 Op de website http://www.ruimtemonitor.be zijn een deel van deze indicatoren te consulteren. 



 

 
Eindrapport Onderzoek Omschrijving Platteland – p. 80 

 

7.2.2. Toepassen van de methodiek op zes actuele beleidsthema’s 

 

1. Behoud en/of versterken van de open ruimte 
 

 
 
De volgende zes indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘behoud en/of versterken van de 
open ruimte’:   

- Voorkomen van open ruimte (%) 
- Bebouwingsdichtheid (%) 
- Contiguïteit groene ruimte (ha) 
- Contiguïteit landbouwruimte (ha) 
- Bevolkingsdruk op de open ruimte (inw/ha) 
- Landschappelijke waarde (%) 

Deze indicatoren geven in eerste instantie een globale aanduiding over het fysisch voorkomen van 
open ruimte (‘voorkomen van open ruimte’) of over de mate waarin de ruimte in Vlaanderen als 
onbebouwd wordt gekenmerkt (‘bebouwingsdichtheid’).  
De indicatoren ‘contiguïteit groene ruimte’ en ‘contiguïteit landbouwruimte’ lokaliseren 
samenhangende gebieden in Vlaanderen met een respectievelijk natuurlijk en agrarisch karakter.  
Met de indicator ‘landschappelijke waarde’ wordt een landschappelijke appreciatie van de open 
ruimte in Vlaanderen weergegeven, terwijl de indicator ‘bevolkingsdruk op de open ruimte’ net deze 
open delen in Vlaanderen in beeld brengt die zich in de nabijheid van bevolkingsconcentraties 
bevinden en hierdoor mogelijk onder druk komen te staan voor nieuwe ontwikkelingen zoals 
bewoning, economische of recreatieve activiteiten.  
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a) Voorkomen van open ruimte (bron: VITO-RuimteModel, eigen verwerking) 
Deze indicator is afgeleid uit het RuimteModel Vlaanderen dat door VITO werd ontwikkeld in het 
kader van NARA-S-2009 (zie Peymen et al., 2009). Het RuimteModel werd eerder in dit rapport al 
uitvoerig beschreven (zie 4.13.). 
Voor deze indicator werd per open ruimte cel berekend wat de dichtheid aan open ruimte is in een 
zoekstraal van 750 meter rond de cel.15 Vervolgens werd deze informatie geaggregeerd op het 
niveau van statistische sectoren waardoor een gemiddelde waarde per statistische sector 
beschikbaar wordt.16 

 

 
Figuur 25. Frequentieverdeling. Voorkomen van open ruimte (omgevingsdichtheid %, 8926 statistische sectoren)  

 
b) Bebouwingsdichtheid (bron: CADMAP, eigen verwerking) 
Deze indicator geeft de bebouwingsdichtheid weer op het niveau van statistische sectoren, onder de 
vorm van bebouwingspercentage. Kadastrale perceelsgegevens (CADMAP), met de toestand op 
01/01/2009, werden gebruikt als brondata. 

                                                      
15

 Voor meer informatie over de algoritmes zie het rapport van Engelen et al. (2010). 
16

 Om van het rasterbestand over te gaan naar vectoriële gegevens op het niveau van statistische sectoren 
werd gebruik gemaakt van de functie ‘Zonal Statistics’ in ArcGIS.  
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Figuur 26. Frequentieverdeling. Bebouwingsdichtheid (%, 8926 statistische sectoren) 

 
c) Contiguïteit groene ruimte (bron: VITO-RuimteModel, eigen verwerking) 
Deze indicator is afgeleid uit het RuimteModel Vlaanderen dat door VITO werd ontwikkeld in het 
kader van NARA-S-2009 (zie Peymen et al., 2009). Het RuimteModel werd eerder in dit rapport al 
uitvoerig beschreven (zie 4.13.). 
Voor deze indicator werd voor elke cel groene ruimte berekend wat de oppervlakte is van het 
aaneengesloten groene ruimte-gebied waartoe de cel behoort. Elke cel heeft dus een waarde die 
hoger of lager is naargelang ze deel uitmaakt van een groter dan wel kleiner groene ruimte-gebied.17 
Vervolgens werd deze informatie geaggregeerd op het niveau van statistische sectoren waardoor per 
sector een gemiddelde waarde voor de contiguïteit van de groene ruimte beschikbaar wordt.18 
 

 
Figuur 27. Frequentieverdeling. Contiguïteit groene ruimte (ha, 5082 statistische sectoren) 

 
d) Contiguïteit landbouwruimte (bron: VITO-RuimteModel, eigen verwerking) 
Deze indicator is afgeleid uit het RuimteModel Vlaanderen dat door VITO werd ontwikkeld in het 
kader van NARA-S-2009 (zie Peymen et al., 2009). Het RuimteModel werd eerder in dit rapport al 
uitvoerig beschreven (zie 4.13.). 
Voor deze indicator werd voor elke cel landbouwruimte berekend wat de oppervlakte is van het 
aaneengesloten landbouwruimte-gebied waartoe de cel behoort. Elke cel heeft dus een waarde die 
hoger of lager is naargelang ze deel uitmaakt van een groter dan wel kleiner landbouwruimte-
gebied.19 Vervolgens werd deze informatie geaggregeerd op het niveau van statistische sectoren 
waardoor per sector een gemiddelde waarde voor de contiguïteit van de landbouwruimte 
beschikbaar wordt.20 

                                                      
17

 Voor meer informatie over de algoritmes zie het rapport van Engelen et al. (2010). 
18

 Om van het rasterbestand over te gaan naar vectoriële gegevens op het niveau van statistische sectoren 
werd gebruik gemaakt van de functie ‘Zonal Statistics’ in ArcGIS.  
19

 Voor meer informatie over de algoritmes zie het rapport van Engelen et al. (2010). 
20

 Om van het rasterbestand over te gaan naar vectoriële gegevens op het niveau van statistische sectoren 
werd gebruik gemaakt van de functie ‘Zonal Statistics’ in ArcGIS.  
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Figuur 28. Frequentieverdeling. Contiguïteit landbouwruimte (ha, 6710 statistische sectoren) 

 
e) Bevolkingsdruk op de open ruimte (bron: VITO-RuimteModel, eigen verwerking) 
Deze indicator is afgeleid uit het RuimteModel Vlaanderen dat door VITO werd ontwikkeld in het 
kader van NARA-S-2009 (zie Peymen et al., 2009). Het RuimteModel werd eerder in dit rapport al 
uitvoerig beschreven (zie 4.13.). 
De indicator werd specifiek voor deze opdracht aangemaakt. Voor de indicator werd voor elke open 
ruimte cel berekend wat de oppervlakte aan open ruimte is in een zoekstraal van 750 meter en hoe 
groot de bevolking is binnen deze zoekzone. Hieruit werd het aantal inwoners per ha open ruimte 
berekend. Deze informatie werd geaggregeerd op het niveau van statistische sectoren waardoor per 
sector een gemiddelde waarde voor de bevolkingsdruk op de open ruimte beschikbaar wordt.21 
 

 
Figuur 29. Frequentieverdeling. Bevolkingsdruk op de open ruimte (inw/ha, 7781 statistische sectoren) 

 
f) Landschappelijke waarde (bron: Landschapsatlas22 – Beschermde landschappen , eigen 
verwerking) 
Deze indicator geeft een globale beoordeling van de landschappelijke waarde van een statistische 
sector. De basisdata die hiervoor werden gebruikt zijn: de beschermde landschappen, de vlakrelicten 
en de ankerplaatsen.  
De beschermde landschappen zijn landschappen die van algemeen belang zijn wegens hun 
natuurwetenschappelijke, historische, esthetische of sociaal-culturele waarde, en als beschermd 
landschap werden erkend conform het landschapsdecreet van 16 april 1996. De gebruikte inventaris 
dateert van 2001. 
De ankerplaatsen zijn die gebieden die, conform het decreet houdende maatregelen tot behoud van 
erfgoedlandschappen van 13 februari 2004, behoren tot de meest waardevolle landschappelijke 
plaatsen. Ze bestaan uit een complex van gevarieerde erfgoedelementen die een geheel of ensemble 

                                                      
21

 Om van het rasterbestand over te gaan naar vectoriële gegevens op het niveau van statistische sectoren 
werd gebruik gemaakt van de functie ‘Zonal Statistics’ in ArcGIS.  
22

 Meer informatie in Antrop et al. (2001). 
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vormen, die ideaal-typische kenmerken vertonen vanwege de gaafheid of representativiteit, of die 
ruimtelijk een plaats innemen die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de landschappelijke 
omgeving.23 De laatste wijziging aan de inventaris gebeurde in 2006. 
De inventaris van de vlakrelicten is afgeleid uit de landschapsatlas, ontwikkeld door het Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen. De landschapsatlas is een 
inventaris van alle landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant 
zijn. De dataset werd in 2001 aangemaakt.24 Vlakrelicten25 van bovenlokaal belang werden 
gebiedsdekkend gekarteerd en bestaan meestal uit grotere landschappelijke gehelen. 
Per statistische sector werd de oppervlakte van de maximale contour van de drie datalagen gedeeld 
door de oppervlakte van de sector, om een score te bekomen die de landschappelijke waarde per 
statistische sector weergeeft.  
 

 
Figuur 30. Frequentieverdeling. Landschappelijke waarde (%, 8927 statistische sectoren) 

 
Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 

De indicatoren omvatten vrij goed de verschillende aspecten van dit thema. Door de beschikbaarheid 
van het Ruimtemodel zijn veel verschillende indicatoren aan te maken. 
De indicatoren werden verzameld op het niveau van de statistische sectoren aangezien het 
voorkomen van de open ruimte in Vlaanderen heel verschillend is in elke statistische sector. De 
basisdata voor het voorkomen van open ruimte, de bevolkingsdruk op de open ruimte en contiguïteit 
van de groene ruimte en landbouwruimte zijn eigenlijk nog beschikbaar op een lager schaalniveau 
(raster van 150 m op 150 m). Het is dus mogelijk om, in functie van een specifieke beleidsvraag, tot 
op dit schaalniveau een regionale differentiatie te analyseren.  
Alle gebruikte indicatoren voor dit thema zijn betrekkelijk actueel, met uitzondering van de indicator 
‘landschappelijke waarde’ waar oudere basisgegevens (tot 2001) werden gebruikt. 
  
 

  

                                                      
23

 De aanduiding van ankerplaatsen heeft op zich geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de definitieve 
aanduiding geldt voor de administratieve overheden de zorgplicht.  
24

 De inventarisatie steunde op beschikbare informatiebronnen, kaartreeksen en kleurenorthofoto’s van 
omstreeks 1990. Dit is dan ook de referentieperiode voor de inventarisatie. De opmaak gebeurde per 
provincie, startte in 1996 en werd voltooid in 2000. Hierop volgde een integratie op Vlaams niveau die 
resulteerde in de ‘Landschapsatlas’.  
25

 Een relict is een overblijfsel uit een vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand die toenmaals was. Met 
betrekking tot landschappen kunnen relicten zeer divers van aard zijn en getuigen in vele gevallen van een 
wordingsgeschiedenis. 
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2. Aanleg, onderhoud en beheer van lokale infrastructuren 
 

 
 
De volgende vijf indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘aanleg, onderhoud en beheer van 
lokale infrastructuren’:   

- Lokale wegen (m/inw) 
- Bermbeheer aan lokale wegen (m/inw) 
- Gemeentelijke waterlopen (m/inw) 
- Fietsknooppuntnetwerk (m/inw) 
- Kosten watersanering (€/inw) 

Deze indicatoren verwijzen naar de inspanningen die door lokale overheden moeten worden 
geleverd om hun infrastructuren, in de meest ruime betekenis, aan te leggen en te onderhouden. In 
eerste instantie is de totale lengte van het lokale wegennet en de bijhorende zachte wegbermen in 
beeld gebracht. Ook het onderhoud van de gemeentelijke waterlopen en lokale recreatieve 
fietsroutes zijn gemeentelijke taken. In laatste instantie is een indicator gezocht die een zicht geeft 
op de lokale lasten voor watersanering, aanleg en onderhoud van rioleringen, lokale 
waterzuiveringen...  
Elke indicator is aangemaakt op het niveau van fusiegemeenten en is uitgezet ten opzichte van het 
totaal aantal inwoners. De gebruikte gemeentelijke bevolkingscijfers26 betreffen het bevolkingsaantal 
volgens het Rijksregister op 01/03/2010. 
 

                                                      
26

 Deze cijfers zijn afkomstig van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Op de website 
(http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2471&L=1) worden de cijfers meerdere keren per jaar 
geactualiseerd.  
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a) Lokale wegen (bron: Mercatordatabank, eigen verwerking) 
Deze indicator geeft het aantal meter lokale wegen per inwoner weer, op het ruimtelijk niveau van 
fusiegemeenten. 
Als brondata werd geopteerd voor het wegenbestand ‘Straten_2006’27, beschikbaar in de 
Mercatordatabank van de Vlaamse Overheid. In dit stratenbestand werden de lokale wegen 
geselecteerd, zijnde categorie 4 (lokale verbindingsweg), 5 (belangrijke lokale weg), 6 (lokale weg) en 
7 (minder belangrijke lokale weg). 
Per fusiegemeente werd vervolgens het aantal meter lokale weg berekend en uitgezet ten opzichte 
van het aantal inwoners.  
 

 
Figuur 31. Frequentieverdeling. Lokale wegen (m/inw, 308 fusiegemeenten) 

 
b) Bermbeheer aan lokale wegen (bron: Mercatordatabank, eigen verwerking) 
De indicator geeft het aantal meter lokale wegen buiten de bebouwde kernen weer per capita, op 
het niveau van fusiegemeenten. 
Als bronbestand werd het wegenbestand ‘Straten_2006’ gebruikt, waaruit de lokale wegen werden 

                                                      
27

 Dit bestand werd aangemaakt door Tele Atlas op basis van digitalisatie van middenschalig kaartmateriaal. 
Het betreft de toestand in 2006.  
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geselecteerd (zie a)). Voor de afbakening van de bebouwde kernen werd gekozen voor 
‘Bebouwde_kern_2006’28. Beide datasets zijn voorhanden in de Mercatordatabank van de Vlaamse 
Overheid. 
Er werd een selectie gemaakt van lokale wegen gelegen buiten de bebouwde kernen, waarna de 
verhouding werd berekend t.o.v. het aantal inwoners.  
 

 
Figuur 32. Frequentieverdeling. Bermbeheer aan lokale wegen (m/inw, 308 fusiegemeenten) 

 
c) Gemeentelijke waterlopen (bron: Mercatordatabank, eigen verwerking) 
De indicator ‘Gemeentelijke waterlopen’ geeft het aantal meter gemeentelijke waterlopen weer per 
inwoner, op het niveau van fusiegemeenten. 
Er werd gebruik gemaakt van het databestand ‘Waterlopen_asl_segmenten_2005’29, voorhanden in 
de Mercatordatabank van de Vlaamse Overheid. De gemeentelijke waterlopen, zijnde categorie 3, 
werden hieruit geselecteerd.  
Vervolgens werd per fusiegemeente het aantal meter gemeentelijke waterloop per inwoner 
berekend.  
 

 
Figuur 33. Frequentieverdeling. Gemeentelijke waterlopen (m/inw, 308 fusiegemeenten) 

 
d) Fietsknooppuntennetwerk (bron: Toerisme Vlaanderen, eigen verwerking) 
De indicator geeft het aantal meter recreatief fietsknooppuntennetwerk weer per inwoner, op het 
niveau van fusiegemeenten. Op het niveau van fusiegemeenten werd het aantal meter 
fietsroutenetwerk per inwoner berekend. 
De brondata werd verkregen van Toerisme Vlaanderen en betreft de toestand van het recreatief 
fietsknooppuntennetwerk op 16/06/201030.  

                                                      
28

 Deze dataset werd aangemaakt door TeleAtlas en geeft de toestand weer in 2006. 
29

 Deze dataset werd in 2005 aangemaakt door AMINAL (Afdeling Milieu, Natuur, Land- & Waterbeheer van de 
Vlaamse Overheid) in het kader van de Vlaamse Hydrografische Atlas. Ze bevat de waterlopen in Vlaanderen, 
gedigitaliseerd in segmenten, met bijbehorende attribuutinformatie als naam, beheerder en categorie. 
30

 Het recreatief fietsknooppuntennetwerk was op die datum volledig ontwikkeld in Vlaanderen, alle regio’s zijn 
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Figuur 34. Frequentieverdeling. Fietsknooppuntennetwerk (m/inw, 308 fusiegemeenten) 

 
e) Kosten watersanering (bron: VMM, eigen verwerking) 
De indicator geeft de gemiddelde kosten aan watersanering weer per inwoner op het niveau van 
fusiegemeenten. 
De brongegevens werden verkregen uit het gemeentelijk financieringsmodel van de VMM (Vlaamse 
Milieu Maatschappij) en zijn van toepassing op het referentiejaar 2008. De zogenaamde kosten 
bestaan uit investeringskosten, aansluitingskosten en exploitatiekosten in het kader van de 
gemeentelijke watersanering. Voor een heel aantal gemeenten zijn deze cijfers niet beschikbaar. 
Bovendien moeten de cijfers voor sommige gemeenten met enige terughoudendheid 
geïnterpreteerd worden, aangezien ze lid zijn van een intercommunale rioolbeheerder waar het 
solidariteitsprincipe wordt toegepast. De gemeentelijke bedragen die de VMM aangeleverd krijgt van 
deze intercommunales zijn berekend op basis van een verdeelsleutel (aantal inwoners of aantal km 
netwerk). De kosten werden ten slotte verdeeld per inwoner. 
 

 
Figuur 35. Frequentieverdeling. Kosten watersanering (€/inw, 212 fusiegemeenten) 

 

Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 
De gekozen indicatoren dekken verschillende aspecten van het thema ‘Aanleg, onderhoud en beheer 
van lokale infrastructuren’. Een keuze van de indicatoren dringt zich natuurlijk steeds op waardoor 
sommige aspecten niet of minder goed worden behandeld. De data over de aanwezigheid van 
fietsnetwerken zegt bijvoorbeeld niets over de aanwezigheid van gemeentelijke fietspaden. Ook bij 
de indicator ‘kosten watersanering’ kunnen kanttekeningen worden geplaatst, aangezien 
verschillende berekeningsmethoden zijn gebruikt voor de betrokken gemeenten. Bovendien is de 
data momenteel nog niet gebiedsdekkend beschikbaar.  
Voor dit thema werden indicatoren verzameld en weergegeven op het niveau van de 
fusiegemeenten, aangezien de problematiek van betaalbaarheid van ‘aanleg, onderhoud en beheer 
van lokale infrastructuren’ een gemeentelijk gegeven is. De meeste indicatoren zijn op basis van GIS-

                                                                                                                                                                      
ontsloten. 
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bewerkingen gemaakt en kunnen ook op een andere ruimtelijke schaal, bijvoorbeeld de schaal van 
de deelgemeenten, worden berekend en weergegeven. Dit geldt niet voor de indicator ‘kosten 
watersanering’ waarvoor data uit het gemeentelijk financieringsmodel van de VMM werden 
gebruikt.  
Alle gebruikte indicatoren voor dit thema zijn betrekkelijk actueel. Voor de indicator ‘kosten 
watersanering’ werd gebruik gemaakt van de gekende kosten in het referentiejaar 2008. Misschien is 
het meer aangewezen om een gemiddelde kost over meerdere jaren te berekenen om een stabieler 
beeld te krijgen van regionale verschillen in gemeentelijke kosten voor watersanering.  
 
 

3. Minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen 
 

 
 
De volgende drie indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘Minimale en/of aangepaste 
bereikbaarheid garanderen’: 

- Autobezit (aantal voertuigen per huishouden) 
- Tevredenheid openbaar vervoer (% ontevredenen) 
- Tijdsafstand tot de dichtstbijzijnde stad tijdens piekuren (min) 

Bereikbaarheid op het platteland is een erg complex thema, dat gerelateerd is aan verschillende 
aspecten. Door middel van het weergeven van het autobezit zijn deze gebieden in Vlaanderen in 
beeld gebracht waar het autobezit relatief laag is, met andere woorden waar meer 
vervoersafhankelijken wonen. Deze vervoersafhankelijken zijn voor hun verplaatsingen onder meer 
aangewezen op het openbaar vervoer, waarvan niet het actuele aanbod in beeld is gebracht maar 
wel werd gefocust op de algemene tevredenheid (frequentie, traject, comfort, ...) van de gebruikers 
over het openbaar vervoer. Uiteraard is ook de ligging van de woonplaats, als vertrekpunt van alle 
verplaatsingen, een bepalende factor. Vanuit de redenering dat een aantal diensten eerder zullen 
gekoppeld zijn aan de steden is geopteerd voor de indicator ‘afstand tot de dichtste stad’ waardoor 
de perifere gebieden in Vlaanderen in beeld komen. Deze indicator is mede geïnspireerd op de DT-
index zoals die in de studie door CAP Ruralité (Wallonië) werd uitgewerkt.  
Dit thema bereikbaarheid is sterk gerelateerd aan een ander thema uit de indicatorenset, met name 
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het thema ‘aanbieden van (minimale) diensten’. De mate waarin deze dienstverlening verspreid op 
het platteland kan worden gewaarborgd, heeft gevolgen voor de dagdagelijkse verplaatsingen van de 
plattelandsbewoners en het belang van het thema ‘bereikbaarheid’.  
 

 
 
a) Autobezit (bron: SEE 2001, eigen verwerking) 
De indicator geeft het gemiddeld aantal voertuigen weer per huishouden, op het niveau van 
statistische sectoren. 
De indicator is gebaseerd op data uit de Socio-Economische Enquête van 2001, waarin gepeild werd 
naar het autobezit per gezin. 
 

 
Figuur 36. Frequentieverdeling. Autobezit (aantal voertuigen per huishouden, 8419 statistische sectoren) 

 
b) Tevredenheid openbaar vervoer (bron: SEE 2001, eigen verwerking) 
De indicator geeft weer hoeveel procent van de bevolking ontevreden is over het aanbod van 
openbaar vervoer in zijn buurt, voorgesteld op het niveau van statistische sectoren. 
De data is afkomstig uit de Socio-Economische Enquête van 200131.  

                                                      
31

 Hierin werd de vraag gesteld ‘Wat vindt u van het aanbod van openbaar vervoer dat in de buurt wordt 
aangeboden?’, met als mogelijke antwoorden ‘heel goed voorzien’, ‘normaal voorzien’ en ‘slecht voorzien’. Per 
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Figuur 37. Frequentieverdeling. Tevredenheid openbaar vervoer (% ontevredenen, 8427 statistische sectoren) 

 
c) Tijdsafstand tot de dichtstbijzijnde stad tijdens piekuren (bron: KUL-UCL, eigen verwerking) 
De indicator geeft de minimale reistijd weer naar de dichtstbijzijnde stad tijdens piekuren, op het 
niveau van deelgemeenten. 
De data is afkomstig uit een studie van de Université Catholique de Louvain in samenwerking met de 
Katholieke Universiteit Leuven (Vandenbulcke, 2007). In het kader van deze studie werd een 
transportmodel opgesteld waarmee reistijden tijdens de piekuren kunnen worden berekend. In de 
studie worden 5 klassen onderscheiden van steden32. In de afgeleide indicator worden deze alle 5 
mee in rekening gebracht, zonder een wegingsfactor toe te passen. 
 

 
Figuur 38. Frequentieverdeling. Tijdsafstand tot de dichtstbijzijnde stad tijdens piekuren (minimale reistijd in min, 1200 deelgemeenten) 

 
Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 
Voor dit thema werd gebruik gemaakt van data verkregen uit de Socio-Economische Enquête uit 
2001 (autobezit en tevredenheid openbaar vervoer). Deze data is beschikbaar op het niveau van 
statistische sectoren. Het is aangewezen na te denken over een actualisatie van deze data, maar 
voorlopig zijn geen meer actuele data beschikbaar. 
De indicator met betrekking tot tijdsafstand tot de dichtstbijzijnde stad is afkomstig uit een vrij 
recente studie en is berekend op het niveau van deelgemeenten. Bij deze indicator is het moeilijk te 
bepalen tot welk niveau steden mee in rekening worden gebracht. Naargelang de benodigde 
diensten/voorzieningen komen meer of minder steden in aanmerking.  
Naar beleidsrelevantie toe zal het thema bereikbaarheid meestal gecombineerd worden met andere 
thema’s (dienstverlening, open ruimte, ...) of met een specifiek doelgroepenbeleid (ouderen, 

                                                                                                                                                                      
statistische sector werd berekend hoe vaak ‘slecht voorzien’ werd geantwoord ten opzichte van het totaal 
aantal antwoorden op deze vraag.  
32

 De onderscheiden klassen zijn: H1: grote steden (bv. Gent), H2: regionale steden (bv. Brugge), H3: goed 
uitgeruste kleine steden (bv. Tienen), H4: matig uitgeruste kleine steden (bv. Lommel), H5: zwak uitgeruste 
kleine steden (bv. Beveren) 
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jongeren, kinderen, ...). 
 
 

4. Behoud en/of versterking van de lokale economie 
 

 
 

De volgende vier indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘behoud en/of versterking van de 
lokale economie’:   

- Jobratio (%) 
- Werkloosheidsgraad (%) 
- Pendeltijd (min) 
- Tewerkstelling in de landbouw (%) 

Deze indicatoren zijn in eerste instantie gerelateerd aan de huidige, globale tewerkstelling in de 
gemeenten. Door middel van de jobratio wordt een beeld gegeven van het aanbod aan lokale 
arbeidsplaatsen ten opzichte van de grootte van de actieve bevolking. De werkloosheidsgraad geeft 
weer in welke mate de gemeente te lijden heeft onder werkloosheid bij de lokale bevolking. De 
indicator pendeltijd is gerelateerd aan de geografische ligging van de gemeenten ten opzichte van 
tewerkstellingscentra. Ten slotte is een indicator opgenomen die verwijst naar de agrarische 
economische activiteiten in de gemeente. 
In gemeenten met weinig lokale arbeidsplaatsen, een hoge werkloosheid, een lange (niet-
ecologische en kostelijke) gemiddelde pendeltijd en/of een groot aandeel tewerkgestelden 
werkzaam in de landbouw (een risicovolle economische sector) kunnen impulsen voor de lokale 
economie nodig zijn. 
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a) Jobratio (bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie, eigen verwerking) 
De jobratio geeft het aantal jobs weer per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) op het niveau 
van fusiegemeenten. De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening en werden verder 
bewerkt door het Steunpunt WSE/Departement WSE. Ze zijn van toepassing op het jaar 2008.  
 

 
Figuur 39. Frequentieverdeling. Jobratio (jobs/inwoners op arbeidsleeftijd %, 308 fusiegemeenten) 

 
b) Werkloosheidsgraad (bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie, eigen verwerking) 
De indicator stelt de werkloosheidsgraad van de beroepsbevolking (15-64 jaar) voor per 
fusiegemeente (jaargemiddelde 2008). De data is afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening en 
werd verder bewerkt door het Steunpunt WSE/Departement WSE. 
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Figuur 40. Frequentieverdeling. Werkloosheidsgraad (niet werkende werkzoekenden/beroepsbevolking %, 308 fusiegemeenten) 

 
c) Pendeltijd (bron: SEE 2001, eigen verwerking) 
De indicator ‘pendeltijd’ geeft de gemiddelde tijd weer die een persoon moet afleggen om op zijn 
werk te geraken. Het is de verplaatsing van thuis naar het werk die in de indicator is vervat. 
De brondata is afkomstig uit de dataset MobGIS33, welke data bevat uit de Socio-Economische 
Enquête van 2001. Hieruit kan de gemiddelde pendeltijd34 heen en/of weer worden afgeleid op het 
niveau van statistische sectoren. 
 

 
Figuur 41. Frequentieverdeling. Pendeltijd (pendeltijd per persoon werkende bevolking in min, 8372 statistische sectoren) 

 
d) Tewerkstelling in de landbouw (bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie, eigen verwerking) 
De indicator geeft het percentage tewerkgestelden (som van loontrekkenden, zelfstandigen en 
helpers) in de landbouw weer, ten opzichte van de totale beroepsbevolking. De cijfers worden 
weergegeven op het niveau van fusiegemeenten en zijn gebaseerd op data van de Vlaamse 
Arbeidsrekening (referentiejaar 2008), bewerkt door het Steunpunt WSE/Departement WSE.  

                                                      
33

 Dataset die wordt gebruikt door de afdeling Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid. 
34

 In de enquête wordt gepeild naar vertrek en aankomsttijd van de laatste verplaatsing van/naar het werk. Op 
basis hiervan zijn gemiddelde pendeltijden berekend.  
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Figuur 42. Frequentieverdeling. Tewerkstelling in de landbouw (%, 308 fusiegemeenten) 

 
Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 
De verschillende indicatoren behandelen een aantal belangrijke aspecten binnen het thema. De 
combinatie geeft weer welke plattelandsgebieden in Vlaanderen mogelijk impulsen zouden kunnen 
gebruiken naar lokale economie toe.  
Alle gebruikte data voor dit thema zijn actueel en komen ieder jaar geactualiseerd ter beschikking, 
met uitzondering van de data gerelateerd aan de pendeltijd, die afkomstig is uit de Socio-
Economische Enquête van 2001.  
Met uitzondering van deze laatste indicator zijn alle indicatoren enkel beschikbaar op het niveau van 
fusiegemeenten. Dit is echter ook het meest relevant naar economisch beleid toe, dat vaak op nog 
grotere schalen (regionaal) werkzaam is. 
 
 

5. Onderhoud en beheer van lokaal patrimonium 
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De volgende drie indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘onderhoud en beheer van lokaal 
patrimonium’:  

- Bouwkundig erfgoed (absoluut aantal) 
- Puntrelicten (absoluut aantal) 
- Stads- en dorpsgezichten (ha) 

Dit thema en deze indicatoren hebben betrekking op de beeldwaarde van het platteland. Door 
gebruik te maken van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, van de beschermde stads- en 
dorpsgezichten en van de geïnventariseerde puntrelicten is het actuele erfgoed in beeld gebracht.  
Bij de analyse werd telkens een onderscheid gemaakt tussen de statistische sectoren van de NIS-
woonkernen en de sectoren van de omliggende, minder bebouwde gebieden (het NIS-buitengebied). 
De aanduiding van statistische sectoren als woonkern is gebaseerd op gegevens van het ADSEI35 en 
betreft de toestand in 2001.  
 

 
 
a) Bouwkundig erfgoed (bron: Inventaris Bouwkundig Erfgoed VIOE, eigen verwerking) 
Deze indicator is aangemaakt op basis van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, samengesteld 
door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed. De 'Inventaris Bouwkundig Erfgoed' bevat ruim 
75.000 relicten bouwkundig erfgoed. Bouwkundig erfgoed is in de inventaris zo ruim mogelijk gezien: 
gebouwen van alle mogelijke typologieën, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en 
interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken 
enz. De databank bevat ook beschrijvingen van gehelen zoals straten, gehuchten en stadswijken. De 
informatie in de databank komt hoofdzakelijk uit het grootschalige inventarisatieproject 'Bouwen 
door de Eeuwen Heen in Vlaanderen'. De indicator betreft de toestand in september 201036. 
Op de indicatorkaarten is het absoluut aantal erfgoedelementen weergegeven per statistische 

                                                      
35

 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, de nieuwe naam van het NIS (Nationaal Instituut 
voor de Statistiek). De benaming NIS-woonkernen en NIS-buitengebied wordt binnen dit rapport nog wel 
gebruikt, aangezien de selectie van NIS-woonkernen plaatsvond in 2001 en de naamsverandering pas in 2003 
werd doorgevoerd. 
36

 Op de website (http://inventaris.vioe.be/dibe) wordt de toestand regelmatig geactualiseerd. In september 
2010 waren nog steeds vier gemeenten in West-Vlaanderen niet geïnventariseerd (Ichtegem, Pittem, Waregem 
en Zedelgem). 

 ONDERHOUD EN BEHEER 
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sector. In de analyse is een onderscheid gemaakt tussen bouwkundig erfgoed gesitueerd in de NIS-
woonkernen en bouwkundig erfgoed dat gesitueerd is in de ‘open ruimte’ (het NIS-buitengebied) in 
Vlaanderen.  
 

 
Figuur 43. Frequentieverdeling. Bouwkundig erfgoed, NIS-buitengebied (absoluut aantal, 2846 statistische sectoren) 

 
Figuur 44. Frequentieverdeling. Bouwkundig erfgoed, NIS-woonkernen (absoluut aantal, 5966 statistische sectoren) 

 
b) Puntrelicten (bron: Landschapsatlas37, eigen verwerking) 
De indicator is gebaseerd op de Landschapsatlas, ontwikkeld door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen. De Landschapsatlas is een inventaris van 
alle landschapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. De 
dataset werd in 2001 aangemaakt.38 Puntrelicten39 van bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend 
gekarteerd en zijn bijvoorbeeld: hoeven, kerken, kapelletjes, monumenten, bunkers, begraafplaatsen 
en andere.  
Per statistische sector wordt het absoluut aantal voorgesteld. Opnieuw wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de NIS-woonkernen en het NIS-buitengebied. 
 

                                                      
37

 Meer informatie in Antrop et al. (2001). 
38

 De inventarisatie steunde op beschikbare informatiebronnen, kaartreeksen en kleurenorthofoto’s van 
omstreeks 1990. Dit is dan ook de referentieperiode voor de inventarisatie. De opmaak gebeurde per 
provincie, startte in 1996 en werd voltooid in 2000. Hierop volgde een integratie op Vlaams niveau die 
resulteerde in de ‘Landschapsatlas’.  
39

 Een relict is een overblijfsel uit een vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand die toenmaals was. Met 
betrekking tot landschappen kunnen relicten zeer divers van aard zijn en getuigen in vele gevallen van een 
wordingsgeschiedenis. 
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Figuur 45. Frequentieverdeling. Puntrelicten, NIS-buitengebied (absoluut aantal, 2885 statistische sectoren) 

 

 
Figuur 46. Frequentieverdeling. Puntrelicten, NIS-woonkernen (absoluut aantal, 6041 statistische sectoren) 

 
c) Beschermde stads- en dorpgezichten (dataset Beschermde Stads- en Dorpsgezichten, eigen 
verwerking) 
De indicator ‘Stads- en dorpsgezichten’ is gebaseerd op de lijst met beschermde stads- en 
dorpsgezichten conform het decreet van 3 maart 1976 tot Bescherming van Monumenten en Stads- 
en Dorpsgezichten. Een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt gedefinieerd als een groepering van 
één of meerdere monumenten met hun omgevende bestanddelen (omheiningen, beplantingen, 
straten, …) of als de direct ermee verbonden visuele omgeving van een monument. De waarde van 
een stads- of dorpsgezicht wordt dus niet enkel bepaald door de aanwezige gebouwen, al dan niet 
met monumentwaarde, maar ook door andere componenten van het geheel, zoals beplantingen, 
open ruimten, bestrating, bomen en hun samenhang. De dataset bevat de toestand op 01/03/2001. 
In de analyse is terug een onderscheid gemaakt tussen de NIS-woonkernen en het NIS-buitengebied 
op schaal van de statistische sector. De oppervlakte aan stads- en dorpsgezichten wordt uitgedrukt in 
hectare per statistische sector. 
 

 
Figuur 47. Frequentieverdeling. Beschermde stads- en dorpsgezichten, NIS-buitengebied (ha, 2885 statistische sectoren) 
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Figuur 48. Frequentieverdeling. Beschermde stads- en dorpsgezichten, NIS-woonkernen (ha, 6041 statistische sectoren) 

 

Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 
Niet alle data gebruikt voor het opbouwen van deze combinatiekaart zijn even actueel. De 
indicatoren ‘Puntrelicten’ en ‘Beschermde stads- en dorpsgezichten’ stammen beide uit 2001. Samen 
met de overheidsinstantie die de data aanlevert (in dit geval het departement RWO) kan worden 
nagedacht over een actualisatie van de data. 
De indicatoren worden weergegeven op het niveau van de statistische sector, vanuit de redenering 
dat het lokaal patrimonium vaak kleinschalig is (gebouwen, gebouwencomplexen, relicten,...) en de 
data best op het kleinst mogelijke schaalniveau wordt weergegeven.  
Vanuit de oefening van de cases (zie bijlage III) is gebleken dat dit thema op heel verschillende 
schaalniveaus speelt. Lokale initiatieven situeren zich bijvoorbeeld in een grotere regio (bv. 
erfgoedroutes) of zijn gerelateerd aan het opwaarderen van een concrete plek of gebouw. Op basis 
van een meer specifieke beleidsvraag kan worden nagedacht over het opschalen van de 
combinatiekaart tot bijvoorbeeld het gemeentelijke of zelfs regionale niveau enerzijds of het 
analyseren van de brondata tot op de schaal van het gebouw anderzijds. 
 
 

6. Aanbieden van (minimale) diensten (onderwijs, cultuur, welzijn, 

educatie ...) 
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De volgende vijf indicatoren werden weerhouden voor het thema ‘aanbieden van (minimale) 
diensten’: 

- Bevolkingsdichtheid (inw/km2) 
- Omgevingsadressendichtheid (aantal adressen) 
- Tevredenheid winkelaanbod (% ontevredenen) 
- Tevredenheid sociale en schoolvoorzieningen (% ontevredenen) 
- Tevredenheid cultuur- en recreatieaanbod (% ontevredenen) 

In eerste instantie is gebruik gemaakt van twee indicatoren die verwijzen naar een noodzakelijk of 
minimaal draagvlak aan gebruikers voor de aangeboden dienstverlening. De indicator 
‘bevolkingsdichtheid’ verwijst naar de aanwezigheid van bewoners in een bepaald gebied. De 
indicator ‘omgevingsadressendichtheid’ kijkt naar de inbedding van een adres in zijn omgeving; 
“hoeveel andere adressen kunnen er bereikt worden in een straal van 1000 m?”. Bovendien worden 
adressen en niet woningen in rekening gebracht, waardoor bijvoorbeeld economische activiteiten in 
het gebied mee zijn opgenomen.  
Omdat het binnen het kader van deze beperkte opdracht onmogelijk was om de effectief aanwezige 
dienstverlening in beeld te brengen is gebruik gemaakt van de data van de SEE 2001 over de 
tevredenheid over de dienstverlening. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen ‘tevredenheid 
over het cultuur- en recreatieaanbod’, ‘tevredenheid over sociale voorzieningen en 
schoolvoorzieningen’ en ‘tevredenheid over het winkelaanbod’.  
 

 
 
a) Bevolkingsdichtheid (bron: Rijksregister, eigen verwerking) 
De bevolkingsdichtheid wordt uitgedrukt volgens het aantal inwoners per vierkante kilometer per 
statistische sector. Er werd gebruik gemaakt van data uit het Rijksregister, toestand 01/01/2007. 
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Figuur 49. Frequentieverdeling. Bevolkingsdichtheid (inw/km², 8752 statistische sectoren) 

 
b) Omgevingsadressendichtheid (bron: CRAB Light, eigen verwerking) 
De omgevingsadressendichtheid probeert een visueel beeld te vormen van de concentratie van 
menselijke activiteiten (wonen, werken, schoolgaan en etc.). De omgevingsadressendichtheid is het 
aantal adressen in een straal van één kilometer rond een adres, gedeeld door de oppervlakte van 
deze cirkel. Voor de ontwikkelde indicator wordt de gemiddelde omgevingsadressendichtheid per 
statistische sector voorgesteld. Als brondata werd gebruik gemaakt van het CRAB Light40 bestand, 
toestand 01/01/2008. 
 

 
Figuur 50. Frequentieverdeling. Omgevingsadressendichtheid (aantal adressen/km², 8880 statistische sectoren) 

 
c) Tevredenheid winkelaanbod (bron: SEE 2001, eigen verwerking) 
Deze indicator geeft weer hoeveel procent van de bevolking ontevreden is over het winkelaanbod in 
zijn buurt, op het niveau van statistische sectoren. 
De indicator werd aangemaakt op basis van de resultaten van de Socio-Economische Enquête van 
200141.  
 

                                                      
40

 Dit bestand is aangemaakt door het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen). Het 
bestand bevat de huisnummers in Vlaanderen en hun positie. 
41

 Hierin werd de vraag gesteld ‘Wat vindt u van het winkelaanbod dat in de buurt wordt aangeboden?’, met 
als mogelijke antwoorden ‘heel goed voorzien’, ‘normaal voorzien’ en ‘slecht voorzien’. Per statistische sector 
werd berekend hoe vaak ‘slecht voorzien’ werd geantwoord ten opzichte van het totaal aantal antwoorden op 
deze vraag.  
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Figuur 51. Frequentieverdeling. Tevredenheid winkelaanbod (% ontevredenen, 8426 statistische sectoren) 

 
d) Tevredenheid sociale en schoolvoorzieningen (bron: SEE 2001, eigen verwerking) 
De indicator geeft weer hoeveel procent van de bevolking ontevreden is over het aanbod aan sociale 
voorzieningen en scholen in zijn buurt, op het niveau van statistische sectoren.  
De indicator werd aangemaakt op basis van de resultaten van de Socio-Economische Enquête van 
200142.  

 

 
Figuur 52. Frequentieverdeling. Tevredenheid sociale en schoolvoorzieningen (% ontevredenen, 8428 statistische sectoren) 

 
e) Tevredenheid met cultureel aanbod en aanbod aan recreatievoorzieningen (bron: SEE 2001, 
eigen verwerking) 
Deze indicator geeft weer hoeveel procent van de bevolking ontevreden is over het aanbod aan 
cultuur- en recreatievoorzieningen in zijn buurt, op het niveau van statistische sectoren. 
De indicator werd aangemaakt op basis van de resultaten van de Socio-Economische Enquête van 
200143.  
 

                                                      
42

 Hierin werd naar de mening gevraagd over het aanbod aan gezondheidsdiensten, administratieve 
voorzieningen, sociale en schoolvoorzieningen en kribben en onthaalmoeders. Bij elk van deze 4 vragen waren 
de mogelijke antwoorden ‘heel goed voorzien’, ‘normaal voorzien’ en ‘slecht voorzien’. Per vraag werd 
berekend hoe vaak ‘slecht voorzien’ werd geantwoord ten opzichte van het totaal aantal antwoorden op deze 
vraag. Om deze vier vragen te combineren werd over de vier vragen heen het gemiddelde percentage 
ontevredenen per statistische sector berekend. 
43

 ibidem 
41 

met vraagstelling naar cultuur- en recreatieaanbod. 
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Figuur 53. Frequentieverdeling. Tevredenheid cultuur- en recreatieaanbod (% ontevredenen, 8428 statistische sectoren) 

 
Enkele kritische bedenkingen bij de indicatorenset 
In functie van een effectief plattelandsbeleid moet een kritische selectie worden gemaakt uit deze 
indicatoren en kunnen desgewenst door middel van het verzamelen van heel concrete gegevens 
nieuwe indicatoren worden opgebouwd.  
Indien bijvoorbeeld een beleid wordt voorbereid rond lokale winkelvoorzieningen, medische 
basiszorg,... op het platteland, kan worden overwogen om de bestaande lokale winkels, apotheken, 
dokters, ... te lokaliseren en als indicator op te nemen.  
Momenteel is gebruik gemaakt van data uit de SEE van 2001. Deze data zijn ondertussen niet meer 
erg actueel en geven bovendien geen zicht op het effectief aanbod aan voorzieningen maar wel op 
de appreciatie van deze voorzieningen door de bewoners.  
Alle indicatoren zijn beschikbaar op het niveau van statistische sectoren. In de synthesekaart wordt 
deze data geaggregeerd op het niveau van deelgemeenten, aangezien het aanbod aan diensten 
eerder op het niveau van een kern en zijn ommeland betrekking heeft.  
De indicator ‘omgevingsadressendichtheid’ is geïnspireerd op de gelijknamige indicator uit de studie 
Vitaal Platteland in Nederland. In Nederland is deze indicator gebruikt om een globale opdeling van 
Nederland te maken in vijf klassen, waarvan twee klassen (weinig en niet stedelijk) worden gezien als 
deel uitmakend van het platteland in Nederland. In de indicatorenset in de Vlaamse studie is de 
indicator ‘omgevingsadressendichtheid’ slechts één van de bouwstenen om een gedifferentieerd 
beeld van het platteland in Vlaanderen te krijgen.  

 

7.3. Conclusie van de methodiek voor de omschrijving van het platteland 

In deel 7 van dit eindrapport werd de methodiek toegelicht om te komen tot een dynamische 
criteriaset die kan worden ingezet voor het plattelandsbeleid in globo en het opzetten van 
projectinitiatieven op Vlaams niveau. 
Samen met de opdrachtgever, en aansluitend op de onderzoeksopdracht ‘Begeleiding opstart 
Plattelandsfonds vanuit bestuurskundige expertise’, werd het globale plattelandsbeleid in 
Vlaanderen geanalyseerd. Uit deze analyse bleek dat het plattelandsbeleid erg divers, en nog volop in 
ontwikkeling is. Dit beleid werd in functie van deze opdracht vertaald naar zes meer specifieke 
beleidsdoelstellingen. Voor elk van deze beleidsdoelstellingen werden indicatoren gezocht en 
gevonden die regionale of lokale verschillen in Vlaanderen in beeld brengen. Deze regionale 
verschillen zijn weergegeven op de kaarten, terug te vinden in bijlage II van dit rapport.  
 
Het werken met indicatoren heeft tal van voordelen.  

- Deze indicatoren maken een inhoudelijke discussie over het beleid mogelijk. Tijdens de 
verschillende stuurgroepvergaderingen is dit duidelijk gebleken. De keuze van bepaalde 
indicatoren (en het niet opnemen van andere) gaf aanleiding tot tal van discussies over de 
exacte inhoud en reikwijdte van een beleidsthema.  
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- De keuze van een analyseniveau per indicator (fusiegemeenten, gemeenten, statistische 
sector, ...) is ook een aanleiding gebleken om het inhoudelijk beleid scherper te stellen. Het 
analyseren of in beeld brengen van de open ruimte in Vlaanderen op niveau van de 
fusiegemeenten, zou bijvoorbeeld impliceren dat de meeste ‘stedelijke’ gemeenten erg laag 
zouden scoren. Open ruimtes in de rand van deze stedelijke gemeenten worden op deze 
manier niet gedetecteerd. Een analyse van de open ruimte op niveau van de statistische 
sectoren geeft een veel fijner beeld van Vlaanderen, waardoor onder meer de 
verscheidenheid van bebouwde en onbebouwde ruimtes in de rand van de stedelijke 
gebieden in beeld wordt gebracht. De keuze van het analyseniveau wordt in dit geval 
bepaald door de specifieke vraagstelling vanuit het beleid: willen we vanuit plattelandsbeleid 
bijvoorbeeld weten welke open ruimten zich in de overgangsgebieden tussen stad en 
platteland bevinden?  

- De opdeling van de indicatoren in vier kwartielen, en de analyse van de verdeling van deze 
indicator, resulteert in een discussie over de selectiviteit van het te voeren beleid. Voor 
sommige indicatoren zijn de verschillen in waarden tussen de verschillende 
gebiedseenheden (statistische sectoren, deelgemeenten, fusiegemeenten) eerder beperkt. 
In dit geval is het minder evident om een beperkt deel van Vlaanderen naar voor te schuiven 
als focusgebied voor dit aspect van plattelandsbeleid, aangezien de indicator voor heel 
Vlaanderen nagenoeg dezelfde waarde geeft. Voor andere indicatoren worden duidelijke 
regionale verschillen gevonden, waardoor het gebied waar deze problematiek manifest 
aanwezig is zonder discussie kan worden aangewezen. In deze gevallen is een specifiek 
beleid in bepaalde deelgebieden van Vlaanderen zeker te verantwoorden.  

- De weergave van de indicatoren op kaart is geen doel op zich, maar kan onder meer worden 
ingezet in de communicatie over plattelandsbeleid en over plattelandsprojecten naar 
externen.  

 
De ontwikkelde methodiek is dynamisch opgevat. Hiermee wordt bedoeld dat deze indicatoren 
individuele bouwstenen zijn voor het tot op vandaag ontwikkelde, en in de toekomst nog verder te 
ontwikkelen plattelandsbeleid. Het dynamische aspect verwijst ook naar de mogelijkheid om 
verschillende indicatoren, over de thema’s heen, te combineren naar een specifieke synthesekaart 
toe, in functie van een particulier beleidsvraagstuk. 
Nieuwe beleidsthema’s zullen aanleiding zijn om na te denken over nieuwe indicatoren of om nieuw 
samengestelde clusters van indicatoren te maken. Bijkomende indicatoren kunnen worden 
ontwikkeld of indicatoren die recent ontwikkeld zijn door andere beleidsdomeinen kunnen in de 
toekomst worden geïntegreerd. Beleidsprioriteiten en beschikbare budgetten kunnen wijzigen in de 
loop van de tijd en kunnen aanleiding vormen tot het herdefiniëren van de selectiviteit van het 
beleid (een beleid voor heel Vlaanderen, voor slechts de helft van de gebieden...).  
De bedoeling van de ontwikkelde criteriaset is om zowel het plattelandsbeleid te ondersteunen, door 
het onder meer te richten naar deze plekken in Vlaanderen waar dit beleid het meeste van 
toepassing is, als om een toetssteen te vormen voor het financieren van plattelandsprojecten. De 
bruikbaarheid van de dynamische criteriaset voor projectevaluatie is onderzocht in bijlage III van dit 
rapport.  
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8. GLOBALE CONCLUSIES 
 
In deze studieopdracht werd een methodiek voorgesteld om te komen tot een dynamische 
indicatorenset voor de omschrijving van het platteland in Vlaanderen. Deze methodiek kan 
gehanteerd worden om een gedifferentieerd plattelandsbeleid te ontwikkelen. 
 
In eerste instantie (deelopdracht 1) werd vertrokken van diverse definities, afbakeningen en criteria 
voor het ‘platteland’, in de meest ruime betekenis van het woord, zowel in Vlaanderen als in de ons 
omliggende landen. Uit deze analyse werden een aantal voorlopige conclusies met betrekking tot het 
schaalniveau en de gehanteerde criteria gemaakt. Een globaal overzicht van deze afbakeningen en 
criteria werd samengevat in synthetiserende tabellen. Een samenvattend beeld van de gehanteerde 
indicatoren wordt gegeven in figuur 24 (Scala van indicatoren: radarvoorstelling). 
De schaalniveaus van de besproken afbakeningen zijn erg verscheiden: perceelsniveau, cellulair 
niveau, statistische sectoren, deelgemeenten en fusiegemeenten. Het gehanteerde schaalniveau 
staat in verband met enerzijds de beschikbaarheid van de data op dat specifieke niveau, en 
anderzijds de gehanteerde doelstelling bij de afbakening. 
Bij analyse van de criteria bleek dat er een grote verscheidenheid is maar dat sommige criteria erg 
vaak terugkomen (zoals bevolking en bebouwingsdichtheid), terwijl andere criteria specifiek zijn voor 
bepaalde afbakeningen. In sommige afbakeningen worden geen criteria gebruikt en gebeurt de 
afbakening op basis van beleidsafwegingen. De keuze van de criteria gebeurt in functie van het 
onderzoek/beleid of de praktische haalbaarheid en helderheid van de communicatie. 
Specifiek voor Vlaanderen leerde deze oefening ons dat tot op vandaag voor elk afzonderlijk 
plattelandsinitiatief of voor elke studie over plattelandsgebonden thema’s een op maat gemaakte 
plattelandsomschrijving op basis van bestaande data of criteria wordt gebruikt. Naargelang de 
gebruikte criteria varieert het percentage van de oppervlakte in Vlaanderen dat tot het platteland 
behoort maar liefst van 9 tot 93%.  
 
Bij het uitzetten van de contouren van het plattelandsbeleid, de beleidsomkadering, de 
plattelandsinitiatieven op het terrein en de uitwerking van het plattelandsfonds dringt een heldere 
omschrijving van het Vlaamse platteland zich op. Er is nood aan de ontwikkeling van een methodiek 
van waaruit gewerkt kan worden aan de leefbaarheid op het Vlaamse platteland vanuit indicatoren 
die rekening houden met de typische sociaal-culturele historiek van Vlaanderen. Vlaanderen heeft 
immers door zijn ligging en sociaal-economische evolutie een ruimtelijke structuur waarbij de 
stedelijke gebieden sterk vervlochten zijn met het platteland. Door indicatoren aan beleidsthema’s te 
koppelen kan in kaart gebracht worden waar bepaalde plattelandsthema’s het meest aan de orde 
zijn, zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. 
 
Op basis van de definities, afbakeningen en geselecteerde criteria in de binnen-  en buitenlandse 
afbakeningen werd een dynamisch criteriaset opgebouwd die bruikbaar kan zijn voor het 
ondersteunen van het Vlaamse plattelandsbeleid en het evalueren van (te financieren) 
plattelandsprojecten die dit plattelandsbeleid kunnen vorm geven (deelopdracht 2).  
Bij het opbouwen van de globale methodiek werden zes thema’s van het huidig plattelandsbeleid in 
samenspraak met de opdrachtgever en de leden van de stuurgroep geselecteerd. Een eerste insteek 
voor de keuze van thema’s werd gegeven door de onderzoeksopdracht “Begeleiding opstart 
plattelandsfonds vanuit bestuurskundige expertise” (uitgevoerd door KULeuven en UA). Binnen dit 
onderzoek werden vanuit een bottom-up proces verschillende actuele plattelandsthema’s 
aangebracht. Op basis van diverse beleidsteksten over het plattelandsbeleid in Vlaanderen en een 
verkenning van concrete ‘plattelandscases’ - verzameld in het kader van deze opdracht - werd de 
formulering en de scope van deze thema’s verder gespecificeerd. De uiteindelijke keuze van thema’s 
werd geformuleerd in overleg met de opdrachtgever en de leden van de stuurgroep.  
Voor deze zes thema’s - behoud en/of versterken van de open ruimte; aanleg, onderhoud en beheer 
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van lokale infrastructuren; minimale en/of aangepaste bereikbaarheid garanderen; behoud en/of 
versterking van de lokale economie; onderhoud en beheer van lokaal patrimonium; aanbieden van 
(minimale) diensten (onderwijs, cultuur, welzijn, educatie ...) - zijn relevante indicatoren 
weerhouden. Gelet op de beperkte duur van deze opdracht waarin het onmogelijk was nieuwe 
datasets op te bouwen, zijn deze indicatoren voornamelijk ‘data driven’ waardoor de data niet 
steeds even actueel zijn.  
Net omdat het plattelandsbeleid in Vlaanderen erg divers is, en gerelateerd is aan erg verscheiden 
problematieken en uitdagingen, is niet gekozen voor één samenvattende indicator voor een 
omschrijving van het platteland maar is een set van indicatoren uitgewerkt, gerelateerd aan zes 
thema’s van het plattelandsbeleid.  
 
Deze indicatoren werden per thema grafisch en geografisch gecombineerd in een sterdiagram en 
een GIS-kaart voor Vlaanderen.  
De GIS-kaarten zijn opgemaakt op schaalniveau van de gemeenten, de deelgemeenten of de 
statistische sectoren. Het schaalniveau is gekozen in functie van het bijhorende beleidsthema (en het 
schaalniveau van de beschikbare data). Op de GIS-kaarten zijn steeds vier kwartielen weergegeven. 
Elk kwartiel vormt exact een vierde van de dataset. Hierdoor is het mogelijk om per thema of per 
begroting, specifieke keuzes te maken naar onder- of bovenwaarden voor de geografische vertaling 
van het beleid. 
De diverse indicatorkaarten werden gecombineerd tot één synthesekaart per thema. Met het 
combineren wordt gewoon het sommeren (= optellen van de kwartielscores) van de indicatorkaarten 
bedoeld zonder dat een weging van de thema’s gebeurt. Na de sommering wordt hiervan het 
gemiddelde genomen waarbij de maximumwaarde van de gecombineerde indicator 4 en de 
minimumwaarde 1 is; de gecombineerde indicator wordt opnieuw weergegeven in vier even grote 
groepen.  
Deze werkwijze heeft beperkingen maar werd toch in dit onderzoek gebruikt omdat standaardiseren 
niet voor alle indicatoren een bruikbare methode is, omwille van een mogelijk verlies aan essentiële 
informatie. (voor meer achtergrondinformatie bij de gebruikte methodiek, zie bijlage I) 
 
Per thema werden een aantal kritische bedenkingen bij elke indicatorset aangeduid. Deze hebben 
betrekking op het gehanteerde schaalniveau, al dan niet wegen van de waarde van de indicator, 
relevantie van sommige indicatoren, selectief kiezen of combineren van indicatoren naargelang het 
te screenen project, actualiseren van de data van de indicator, opbouwen van nieuwe indicatoren. 
Per thema zijn momenteel in bijlage II verschillende indicator- en combinatiekaarten opgenomen die 
een gedifferentieerd beeld van Vlaanderen geven, in relatie tot het specifieke thema van 
plattelandsbeleid. Deze kaarten geven aan op welke plaatsen in Vlaanderen dit specifieke 
plattelandsbeleid het meest gewenst of het meest van toepassing is. Elk van deze kaarten geeft een 
‘omschrijving’ van het platteland weer.  
Het werken met indicatoren heeft tal van voordelen.  

- De indicatoren en de keuze van een analyseniveau per indicator maken een inhoudelijke 
discussie over de inhoud van het beleid mogelijk. 

- De opdeling van de indicatoren in vier kwartielen, en de analyse van de verdeling van deze 
indicator, resulteert in een discussie over de selectiviteit van het te voeren beleid. 

- De weergave van de indicatoren op kaart is geen doel op zich, maar kan onder meer worden 
ingezet in de communicatie over plattelandsbeleid en over plattelandsprojecten naar 
externen.  

 
De voorgestelde indicatorenset is dynamisch opgevat. Hiermee wordt bedoeld dat deze indicatoren 
individuele bouwstenen zijn voor het proactief ontwikkelen van plattelandsbeleid. Nieuwe 
beleidsthema’s zullen aanleiding zijn om na te denken over nieuwe indicatoren of om nieuw 
samengestelde clusters van indicatoren te maken. Bijkomende indicatoren kunnen worden 
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ontwikkeld of indicatoren die recent ontwikkeld zijn door andere beleidsdomeinen kunnen in de 
toekomst worden geïntegreerd. Beleidsprioriteiten en beschikbare budgetten kunnen wijzigen in de 
loop van de tijd en kunnen aanleiding vormen tot het herdefiniëren van de selectiviteit (in heel 
Vlaanderen, of slechts in de helft van de gebieden...).  
Indien de indicatorenset zou gehanteerd worden als evaluatie-instrument voor projecten kunnen 
bedenkingen worden gemaakt in relatie tot de schaal en het thema van de case. In ieder geval zal 
een evaluatie van concrete cases door middel van de indicatorenset heel wat extra werk vragen, 
maar tegelijkertijd een meer onderbouwde basis vormen voor de selectie van projecten. Uiteraard 
kan een evaluatie van een project nooit enkel gebeuren op basis van de situering van het project, 
maar worden ook tal van andere zaken mede onderzocht zoals de kwaliteit van de procesvoering, de 
kwaliteit van de indieners, het financieel voorstel...  
 
De methodiek maakt gebruik van heel wat indicatoren, die zoals eerder in het document aangegeven 
hun beperkingen hebben. Omdat deze opdracht in de tijd beperkt was tot zes maanden was het 
onmogelijk om binnen deze tijdsspanne eigen complexe indicatoren te ontwikkelen of zelf data te 
verzamelen. Indien deze methode in de toekomst effectief zou worden gebruikt voor het uitwerken 
en richten van plattelandsbeleid zullen de noodzakelijke data voor de weerhouden indicatoren 
systematisch moeten opgebouwd c.q. geüpdatet worden.  
Het dynamisch karakter van de indicatorenset verwijst mede naar een blijvende aandacht voor het 
ontwikkelen en updaten van performante indicatorensets om steeds een actueel beeld te kunnen 
geven van de stand van zaken van het platteland in Vlaanderen.  
Het is dan ook meer dan wenselijk om voor sommige thema’s specifieke onderzoeksopdrachten uit 
te schrijven die tijd en ruimte geven om samen met de opdrachtgever actuele datasets op te bouwen 
en specifieke indicatoren te ontwikkelen, die een onderbouwd inzicht kunnen geven in de huidige 
toestand van het platteland in Vlaanderen, maar ook op termijn (door het vormen van tijdsreeksen) 
een inzicht kunnen geven in de dynamiek van het platteland in Vlaanderen. Mogelijk is er op dit vlak 
een samenwerking mogelijk met het Steunpunt Ruimte en Wonen, een beleidsondersteunend 
onderzoeksnetwerk dat onder andere ruimtelijke indicatoren aanmaakt en ruimtelijk voorstelt.  
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